zapraszamy na studia

Wydział Pedagogiczny ChAT zaprasza
na bezpłatne, stacjonarne:

Rekrutacja
w systemie
elektronicznym:
irk.chat.edu.pl

STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA:
1. wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
2. wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego
w przedszkolu i klasach I-III
3. pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
(także dla osób pracujących)
STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA
1. praca socjalna z seniorami
2. praca socjalna z rodziną
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA
1. pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
2. wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
3. pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
4. pedagogika społeczno-kulturowa (także dla osób pracujących)
Studia podyplomowe (płatne)
1. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (3 sem.)
2. organizacja i zarządzanie oświatą (2 sem.)
3. przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie (3 sem.)
4. asystent rodziny (2 sem.)
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Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
(ChAT) jest uczelnią publiczną o ponad 60-letniej tradycji,
posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Specyfiką
uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje
między studentami i wykładowcami, tolerancja i szacunek
wobec odmienności.
Wydział Pedagogiczny ChAT kształci studentów
w zakresie nauk pedagogicznych i pracy socjalnej.
Standard edukacji potwierdzają wysokie oceny Polskiej
Komisji Akredytacyjnej. Wydział Pedagogiczny prowadzi
badania naukowe w zakresie nauk społecznych, utrzymuje
liczne kontakty międzynarodowe (realizujemy projekty
mobilności w ramach programu Erasmus+ a także wymian
bilateralnych m.in. z Izraelem, Republiką Federalną
Niemiec, Słowacją, Republiką Czeską) prowadzimy
ciekawe projekty dydaktyczne i naukowe. Studenci
niepełnosprawni mogą liczyć na wsparcie psychologiczne
oraz opiekę pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
Posiadamy nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych,
w tym pracowni komputerowej i pracowni metodycznej
wczesnej edukacji. Współpracujemy z wieloma instytucjami
opiekuńczymi, oświatowymi, kulturalnymi. Kształcenie
w Wydziale Pedagogicznym realizowane jest w formie
wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.
Zapraszamy studentów do twórczego podejścia,
do nowych wyzwań, otwartości na doświadczenia
w atmosferze współpracy.
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