
Pedagogika 

Wydział Studiów Edukacyjnych 



Opis kierunku 

Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, 

filozoficzno-etycznej i psychologicznej potrzebnej do zrozumienia 
kontekstów kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.  

Oferujemy do wyboru wiele specjalności, między innymi skupiające  

się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, edukacji medialnej i zajęć komputerowych, 

animacji społeczności lokalnych, komunikacji i poradnictwa społecznego. 

Doświadczona i profesjonalna kadra dydaktyczna oraz ugruntowana 

pozycja na rynku zapewniają studentom rozwój własnych zdolności 

interpersonalnych i umiejętność odnalezienia się na rynku pracy. 



Wybrane przedmioty na studiach 

pedagogika resocjalizacyjna środowiska otwartego  
i zamkniętego 

aktywność dzieci i młodzieży w środowisku 

psychopedagogiczne aspekty poradnictwa dla dzieci i młodzieży 

poradnictwo wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego 

metodyka pracy kuratora rodzinnego i dorosłych 

poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością 

formy pracy socjalnej 

 



Przyszłość po studiach 

W zależności od wybranej specjalności: 

pedagog w: domach kultury, klubach seniora, świetlicach 

szpitalnych 

nauczyciel – arteterapeuta, w świetlicach szkolnych 

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 

praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach 

pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, 

domach dziecka, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, 

internatach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, 

organizacjach charytatywnych, zakładach karnych  

i  poprawczych 



Atuty kierunku 

Interdyscyplinarny charakter kształcenia. 

Bogata oferta specjalności. 

Zdobywanie wiedzy z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, 

socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, 

penitencjarystyki. 

Nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i łączenie teorii 

z praktyką. 

Kształcenie języka obcego na poziomie biegłości B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 

Europy. 

Ciekawe miejsca praktyk. 

 



Co trzeba zdawać na maturze? 

 
Język polski: pisemny, podstawowy/rozszerzony 

Język obcy nowożytny: pisemny, podstawowy/rozszerzony 

Do wyboru: 

 

 

 

Biologia 

Historia 

Informatyka 

Matematyka 

Wiedza o społeczeństwie 

Chemia 

 

 

 

 

 

Limit miejsc: 35 – 70 zależnie od specjalności 

 

 

 

 

Fizyka 

Geografia 

Historia muzyki  

Historia sztuki  

Wiedza o tańcu 

 

 

 



Wydział Studiów Edukacyjnych 

W skład wydziału wchodzi 19 zakładów, 7 laboratoriów i cztery 

pracownie, w których zatrudnieni są znakomici badacze. Na jakość 

kształcenia wpływają także wykłady gościnne wielu naukowców  
i specjalistów z innych uczelni w Polsce i z zagranicy. 

W ostatnich latach Wydział Studiów Edukacyjnych UAM 

zdobywał pierwsze miejsca w rankingu „Perspektywy” jako najlepszy 

wydział kształcący w zakresie pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej. 

W jednostce działa Wydziałowe Centrum Wolontariatu „Volontario” 
oraz kilkanaście kół naukowych.  

Siedziba WSE znajduje się na Kampusie Ogrody obok znanego  

w Poznaniu Ogrodu Botanicznego UAM. 

Kampus Ogrody 

ul. Szamarzewskiego 89 

60-568 Poznań 



Co jeszcze poleca Wydział? 

Pedagogika specjalna 

Pedagogika specjalna dla kandydatów na specjalność 

logopedia 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

 

 



Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Odwiedź stronę wydziałową oraz nasz blog o UAM: 

 

wse.amu.edu.pl 

blogkandydata.uam.edu.pl 

 

 


