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Studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (3 semestry)
Program studiów podyplomowych obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, psychologii 
(w tym psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej dziecka), uwzględnia wiedzę 
specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy wychowawczej i edukacyjnej 
z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, 
a także szczegółowe metodyki poszczególnych obszarów wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej. Dobór treści nauczania pozwala na uzyskanie wiedzy oraz 
kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią absolwentowi wykonywanie zadań 
wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących prawidłowy rozwój psychofizyczny i poznawczy 
dziecka oraz prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przypadku wystąpienia 
trudności wychowawczych i edukacyjnych.

Studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie oświatą” (2 semestry)
Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie 
kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień 
zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Program kształcenia obejmuje wiedzę 
dotyczącą polityki oświatowej państwa, podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, 
socjologii edukacji, a także ekonomiki kształcenia.

Studia podyplomowe „Asystent rodziny” (2 semestry)
Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta 
rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta 
rodziny. Studia są adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów, zainteresowanych 
problematyką dziecka i rodziny w obszarze wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy opiekuńczej i wychowawczej. 

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” (3 semestry)
Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe 
kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. 
Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie 
psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów 
studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia 
zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego. 
W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia przygotowanie psychologiczno-
pedagogiczne obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach 
podstawowych, w przypadku absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich 
obejmuje przygotowanie do pracy nauczycielskiej na wszystkich szczeblach edukacyjnych.
Zajęciom merytorycznym towarzyszy praktyka w wymiarze 150 godzin. Praktyka odbywa się, 
w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się 
do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub innej placówce oświatowej realizującej 
kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.
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