
3-LETNIE STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) – 6 SEMESTRÓW

SPECJALNOŚCI:
•  Edukacja i opieka nad małym dzieckiem 
•  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
•  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA    
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SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM 

Specjalność ta jest skierowana do osób, które chcą zdobyć nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do 
pracy z dziećmi, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. 
Podejmując studia na tej specjalności zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu wychowawcy małego dziecka.

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Animacja czasu wolnego,
• Dydaktyka twórczości,
• Literatura dla dzieci,
• Metody pracy z dziećmi,
• Pedagogika opiekuńcza,
• Psychologia rodziny,
• Psychologia rozwojowa,
• Warsztaty plastyczne, muzyczne i techniczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• opiekun w żłobku, klubie dziecięcym,
• dzienny opiekun małego dziecka,
• pozostali opiekunowie dziecięcy.



WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Animacja czasu wolnego,
• Dydaktyka twórczości,
• Literatura dla dzieci,
• Metody pracy z dziećmi,
• Pedagogika opiekuńcza,
• Psychologia rodziny,
• Psychologia rozwojowa,
• Warsztaty plastyczne, muzyczne i techniczne.

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę pedagogiczną umożliwiającą organizowanie i realizację procesów wychowawczych, 
edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka, rodziny oraz osób dorosłych ze 
specjalnymi potrzebami opieki. Zyskasz gotowość do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia 
działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Animacja czasu wolnego,
• Europejska i porównawcza polityka rodzinna,
• Mediacja w rodzinie,
• Metodyka pracy wychowawczej,
• Metodyka zajęć opiekuńczych,
• Pedagogika opiekuńcza,
• Podstawy wiedzy o rodzinie,
• Polityka społeczna.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• opiekun/wychowawca w świetlicach środowiskowych,
• opiekun w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach, domach opieki społecznej,
• opiekun w placówkach wspierających rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.

PE
DA

GO
GI

KA
 



PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• wychowawca w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w placówkach socjalizacyjnych,
• funkcjonariusz służb resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, 
• funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej).

SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Ta specjalność umożliwi ci zdobycie wiedzy i kompetencji potrzebnych w pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej, 
umiejętności metodycznych w zakresie opieki, wychowania i terapii nieletnich i dorosłych.

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Diagnostyka w resocjalizacji,
• Europejskie systemy resocjalizacji,
• Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne,
• Kryminologia z elementami wiktymologii,
• Metodyka wychowania resocjalizacyjnego,
• Modele i programy profilaktyki szkolnej,
• Patologie społeczne,
• Warsztaty neutralizacji agresji i rozładowywania negatywnych emocji.
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WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Diagnostyka w resocjalizacji,
• Europejskie systemy resocjalizacji,
• Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne,
• Kryminologia z elementami wiktymologii,
• Metodyka wychowania resocjalizacyjnego,
• Modele i programy profilaktyki szkolnej,
• Patologie społeczne,
• Warsztaty neutralizacji agresji i rozładowywania negatywnych emocji.
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Te studia to doskonała okazja do zdobycia
teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy.
Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki
i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi
współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze
kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz
specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze.
Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty.
To doświadczenie otworzy przed tobą wiele
zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą
i bardzo dobrze płatną pracę.

STAŻE I PRAKTYKI
STUDENCKIE



   

 

                  adres: 
   ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk, pokój nr 8

Aneta Dadas-Godlewska 
tel.: + 48 23 692 97 50         
e-mail: a.dadas-godlewska@vistula.edu.pl 

KONTAKT DO REKRUTACJI

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA

umiejętności i kompetencje 
niezbędne do wykorzystywania 

wiedzy w diagnozowaniu, 
projektowaniu, organizowaniu, 

realizowaniu i ewaluacji 
działalności pedagogicznej 

(wychowawczej, edukacyjnej, 
opiekuńczej, kulturalnej i/lub 
pomocowej w odniesieniu do 

grup i jednostek)

wiedza pedagogiczna obejmująca 
terminologię, teorie, nurty myśli 
pedagogicznej (widziane w ich 

historycznym rozwoju), metodologię 
i metodykę działalności 

pedagogicznej, pozwalającej na 
rozumienie specyfiki pedagogiki 

oraz jej powiązań z innymi 
dyscyplinami

umiejętności 
komunikowania się 

zarówno ze specjalistami, 
jak i z osobami spoza grona 

specjalistów przy użyciu 
różnych kanałów i technik

umiejętności uczenia się  
i doskonalenia swojej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 
pedagogicznych z wykorzystaniem 

nowoczesnych środków i metod 
pozyskiwania, organizowania  

i przetwarzania informacji 
i materiałów

wrażliwość etyczna, 
refleksyjność oraz postawa 

prospołeczna i poczucie 
odpowiedzialności

PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW LICENCJACKICH MOŻESZ KONTYNUOWAĆ 
NAUKĘ NA NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH NA STUDIACH 
MAGISTERSKICH: 
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 4 SEMESTRY

•
 
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

 

• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 
• Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
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AKADEMIA  IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
FILIA AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 Pułtusk
tel.: +48 605 211 244 

@AkPultusk

vistula.edu.pl/pultusk


