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Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

Trzyletnie studia (studia 1 stopnia) na kierunku pedagogika kończą się uzyskaniem tytułu  

licencjata. Pedagogika jako nauka o wymiarze teoretycznym i praktycznym zarówno w 

obszarze nauk społecznych i humanistycznych jest realizowana na Wydziale Sztuki i Nauk o 

Edukacji w zakresie działań dydaktycznych, naukowych, społecznych na rzecz środowiska 

lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego. Realizuje przyjęte i wytyczone przez 

Uniwersytet Śląski zadania rozwojowe. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i 

uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wiedza 

i praktyka w pedagogice poddawana jest krytycznej analizie pod kątem zmian procesów 

edukacyjnych w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i 

ekonomicznych kontekstów. Na studiach 1 stopnia student poznaje, doświadcza, realizuje w 

praktyce i kształtuje relacje ze środowiskiem społecznym na bazie podstaw teoretycznych i 

praktycznych (metodycznych w tym nauczycielskich). Poznaje pedagogikę jako naukę, jej 

związki z innymi subdyscyplinami naukowymi, elementarną terminologię pedagogiczną, teorie 

wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma 

podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma 

uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. Założone efekty uczenia się na 

kierunku pedagogika zostały sformułowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku. Podzielone są na trzy grupy obejmujące 

efekty odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawierają 

zestawy efektów uczenia się przewidziane dla specjalności przygotowujących do wykonywania 

zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela. 

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w ramach 

poszczególnych specjalności. 

Specjalności na studiach I stopnia: 

• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie 

• pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (NOWOŚĆ) 

• pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – (NOWOŚĆ) 

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE 

DO ŻYCIA W RODZINIE 

Na studiach prowadzi się kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, 

które obejmuje następujące grupy zajęć: przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu 



wychowanie do życia w rodzinie (program studiów określa efekty uczenia się obejmujące 

wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej 

przedmiotu nauczania w szkole podstawowej); pełne przygotowanie psychologiczno-

pedagogiczne; pełne przygotowanie dydaktyczne (podstawy dydaktyki i emisję głosu); 

przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu (dydaktykę przedmiotu nauczania i 

praktyki zawodowe). Studia przygotowują do rozpoznawania indywidualnych potrzeb 

wychowanków, analizy przyczyn trudności zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym, 

do stawiania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej, będącej punktem wyjścia do 

zaplanowania programu naprawczego, optymalnej strategii wychowawczej, projektowania 

programów korekcyjnych i profilaktycznych oraz ścieżki wsparcia rozwoju jednostek z rodzin 

dysfunkcyjnych i ze środowisk społecznie zmarginalizowanych. 

Perspektywy zawodowe: 

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni: 

• jako nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – absolwenci osiągają 

efekty uczenia się odpowiadające wymaganiom podstawy programowej przedmiotu 

nauczania w szkole podstawowej; 

• jako pedagodzy szkolni; 

• na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, 

prewentoriach, sanatoriach; 

• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (interwencyjnych, socjalizacyjnych) oraz 

rodzinnych formach opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą; 

• w placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, 

schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego 

pobytu; 

•  w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, organizacjach 

pozarządowych działających na rzecz wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych,  

instytucjach organizujących czas wolny dzieciom i młodzieży;  

• w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty). 

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I SOCJOTERAPIA 

Studenci nabywają podstawowe kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z 

osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania w środowisku 

szkolnym, osobami w trudnych życiowych sytuacjach, osobami wchodzącymi w konflikt z 

prawem. Studia przygotowują w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności rozumienia, 

diagnozowania i zastosowania adekwatnych metod pracy w odniesieniu do: dewiacji 

społecznych; procesu resocjalizacji; diagnozy psychopedagogicznej w resocjalizacji; 

uwarunkowań prawno-społecznych procesu resocjalizacji; sytuacji edukacyjnej uczniów, 

nauczycieli, rodziców z perspektywy zjawisk niepożądanych w kontekście nieprawidłowej 

socjalizacji; zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży; instytucji o 

charakterze zamkniętym takich jak zakłady karne, placówki o charakterze resocjalizacyjnym; 

probacji; interwencji kryzysowej; uzależnień i ich skutków. Ponadto przygotowują w zakresie 



umiejętności prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych w 

środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych. 

Perspektywy zawodowe: 

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni jako: 

• pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, 

• pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta w placówkach i instytucjach poza 

oświatowych, 

• nauczyciel w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,  

• nauczyciel, wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

• pedagog w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ogniskach 

wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach terapii uzależnień 

dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

• wychowawca w jednostkach penitencjarnych, 

• kurator sądowy. 

 

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) 

Studia wyposażają studenta w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć 

terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu 

się) i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także umożliwiają zdobycie kompetencji 

umożliwiających stworzenie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne 

potrzeby edukacyjne. Absolwent nabędzie również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i 

dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń 

szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania 

indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych. 

Perspektywy zawodowe: 

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni: 

• w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych,  

• w placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z 

trudnościami w uczeniu się w zakresie: planowania i przeprowadzania diagnozy 

zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i trudności w uczeniu się; projektowania 

terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania się; 

prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wspierających rozwój ucznia. 

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: 

Kształcenie na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia 

w rodzinie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 1 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). Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela 

przedmiotu wiąże się z ukończeniem studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na 

kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i 

umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu 

nauczania. 

Kształcenie na specjalnościach: pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) oraz 

pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia jest prowadzone zgodnie z wytycznymi 

określonymi w załączniku 3 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). Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania 

zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii 

pedagogicznej) oraz pedagogiki resocjalizacyjnej wiąże się z ukończeniem studiów pierwszego 

stopnia i drugiego stopnia na kierunku innym niż pedagogika specjalna na tej samej 

specjalności. 

 

Uruchomienie zajęć w ramach wybranej specjalności w nowym cyklu kształcenia zależne 

będzie od liczby osób, które wyrażą chęć studiowania na danej specjalności. Brak uruchomienia 

zajęć w ramach wybranej specjalności wiąże się z możliwością dokonania ponownego wyboru 

spośród innych, pokrewnych specjalności, na których zostaną rozpoczęte studia. 


