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Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

 

Studia przygotowują absolwentów do samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego 

funkcjonowania w obszarze szeroko pojętej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

W toku studiów studenci realizują moduły, obejmujące przygotowanie pedagogiczne i 

nauczycielskie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, które ujęte zostały w 

następujące bloki: psychologiczny; ogólnopedagogiczny; humanistyczno-społeczny; 

ogólnodydaktyczny; pedeutologiczny; medialno-technologiczny; zdrowotny; projektowo-

badawczy; wprowadzający; polonistyczny; matematyczny; społeczno-przyrodniczy; 

techniczno-informatyczny; artystyczny; diagnostyczno-terapeutyczny; prakseologiczny – 

wychowanie przedszkolne; prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna; język obcy; praca z 

dzieckiem w środowisku zróżnicowanym kulturowo; przedmioty fakultatywne i praktyki 

pedagogiczne. Program zakłada indywidualizację procesu nauczania, organizację środowiska 

wychowawczego, a także przekazanie kompleksowej wiedzy merytorycznej i metodycznej, 

przygotowującej studenta do aktywnej, nowatorskiej pracy edukacyjnej z dzieckiem, szerokie 

przygotowanie w zakresie metod oraz technik aktywizujących i kompensacyjnych w edukacji 

oraz różnorodnych form stymulacji aktywności dziecka. Celem studiów jest przygotowanie 

studenta do pełnienia roli kompetentnego nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III 

szkoły podstawowej, wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy 

pedagogicznej z dziećmi oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji wychowawczych. 

Absolwent studiów  po ich ukończeniu będzie przygotowany do realizacji zadań  związanych 

z pracą dydaktyczną i wychowawczą w przedszkolach i szkołach różnych typów i form 

organizacji edukacji dzieci (w tym państwowych i samorządowych, prywatnych), 

organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i oświatowych, 

instytucjach wychowania pozaszkolnego i opiekuńczo-wychowawczych, a także innych 

podmiotach życia społecznego związanych z edukacją dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Absolwent będzie przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z 

małymi dziećmi, ale także z ich rodzinami, będzie potrafił współpracować ze środowiskiem 

lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Będzie 

charakteryzował się takimi cechami osobowości jak: refleksyjny praktyk (poddaje ocenie i 

namysłowi posiadaną wiedzę i kompetencje), spolegliwy opiekun (wykazujący się 

gotowością do troski o zrównoważony rozwój swoich podopiecznych), ekspert od rozwoju 

dziecka (posiadający bogatą wiedzę i wyposażony w umiejętności diagnozy oraz rozwoju 

swoich podopiecznych), członek zespołu/ów (współpracujący z innymi nauczycielami oraz 

instytucjami celem podnoszenia swoich kompetencji zawodowych), erudyta (posiadający 

interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o świecie, co pozwala mu na profesjonalne 

prowadzenie zajęć), pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń i propozycji zmian w 

warunkach edukacji), osoba mająca świadomość rozwoju swoich zainteresowań w toku 



samorealizacji z jednoczesnym pożytkiem dla swoich podopiecznych (zjawisko tzw. 

modelowania pasji). Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, 

dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i 

kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego). 

 

Potencjalne możliwości  zatrudnienia absolwenta kierunku:  

 nauczyciel przedszkola, nauczyciel klas I-III w szkołach podstawowych, w szkołach 

sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i 

niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji 

dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na 

poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.   

Ponadto może wykonywać pracę opiekunki dziecka młodszego w klubach dziecięcych, 

żłobkach, w charakterze opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów 

szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach 

opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3. Absolwent dysponuje dodatkowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy 

pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolne, jest również w pełni kompetentny do 

samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej 

działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej. 

 

 

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji:  

 

KIERUNEK STUDIÓW PRZYGOTOWUJE DO WYKONYWANIA ZAWODU 

NAUCZYCIELA 

 

Kształcenie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 2 do 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie 

standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 

2019r., poz. 1450). 

 

Czynnikami znacząco podnoszącymi jakość kształcenia w  ramach kierunku są: - udział 

studentów w praktykach specjalistycznych, co umożliwia nabycie profesjonalnych 

kompetencji organizowania i realizowania procesów edukacyjnych oraz wychowawczych; 

- rozwój naukowy i podjęcie dodatkowych działań na rzecz współpracy ze środowiskiem 

lokalnym i innymi środowiskami naukowymi w ramach działających kół naukowych m.in. 

Koło Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej, Edukacji Międzykulturowej. 

Na terenie campusu znajdują się akademiki z miejscami dla studentów, stołówka i zaplecze 

barowe, obiekty sportowe i rekreacyjne, biblioteka z czytelnią – wszystko w niezwykłym 

otoczeniu terenów zielonych.  Campus cieszyński zaliczany jest do jednego z 

najpiękniejszych w Polsce. Bliskość beskidzkich tras górskich i transgraniczne położenie  

Cieszyna dodatkowo wzbogacają ten atrybut. 

 

 


