
Witamy na Wydziale Pedagogicznym  
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie 

Wydział Pedagogiczny powstał w 2012 roku, 
choć kształcenie w obszarze pedagogiki było 
obecne w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej już od 1989 roku. Wydział 
zachował posiadane przez dotychczasowy 
Wydział Teologiczny uprawnienia do  
 prowadzenia studiów I i II stopnia na 
 kierunku pedagogika oraz studiów I 
stopnia na kierunku praca socjalna.  



Wydział Pedagogiczny  
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

to miejsce dla osób otwartych na świat i jego 
różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i 
naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania 
studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem 
zewnętrznym 
 

prowadzi współpracę naukową z ośrodkami 
zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów 
bilateralnych, programów stypendialnych 



Wydział Pedagogiczny oferuje: 

bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia w Uczelni publicznej, 
elastyczny i nowoczesny program zajęć, unikalna 
atmosfera, kameralny charakter, osobowe relacje między 
studentami i wykładowcami 

studia podyplomowe w atrakcyjnej cenie 

studia w nowoczesnym i przyjaznym kompleksie akademickim 

certyfikowane  studia „Studia z Przyszłością”. Studia wyróżnione 
certyfikatem – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej 
nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej 
i technologii wspierających proces dydaktyczny 



 



Wydział Pedagogiczny ChAT 

Prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz 
studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Oferuje także 3-semestralne 
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej; przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje 
nauczycielskie; integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką 
pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 2-semestralne 
studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz asystent 
rodziny.    

Charakteryzuje się otwartością i wsparciem inicjatyw studenckich, 
organizuje dodatkowe zajęcia metodyczne dla studentów m.in. w zakresie 
biblioterapii, edukacji inkluzyjnej, międzykulturowej, antydyskryminacyjnej. 
Wydział jest otwarty na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zaprasza 
gości prowadzących wykłady, warsztaty i szkolenia dla studentów, 
organizuje i pomaga w wyborze praktyk i staży studenckich w 
sprawdzonych instytucjach wychowawczych, oświatowych, pomocy 
społecznej. 

 





 Oferta edukacyjna Wydziału Pedagogicznego ChAT: 
 

Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku  

  Pedagogika 
Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku  

  Pedagogika 
Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku  

  Praca socjalna 
Studia podyplomowe 



Nowoczesny i w pełni dostosowane do potrzeb rynku 
pracy programy kształcenia 

Od początku swego istnienia Wydział Pedagogiczny 
zwraca szczególną uwagę na nowoczesne i w pełni 
dostosowane do potrzeb rynku pracy programy 
kształcenia w zakresie pracy socjalnej, wczesnej edukacji 
dziecka, pedagogiki opiekuńczej,  pedagogiki 
resocjalizacyjnej i międzykulturowej, pedagogiki szkolnej 
z terapią pedagogiczną, doradztwa zawodowego, 
pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej oraz 
pedagogiki społecznej i kulturowej. 

 
Programy studiów uwzględniają Krajowe Ramy 
Kwalifikacji, a specjalności nauczycielskie dodatkowo 
spełniają wymagane standardy kształcenia nauczycieli. 



Certyfikat i Znak Jakości 

 

 

 

Kierunek studiów „pedagogika” (studia I stopnia) posiada 
Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.  

Studia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem 
Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za 
wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych 
rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii 
wspierających proces dydaktyczny. 







Studia I stopnia na kierunku Pedagogika: 
 
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja 
następuje na podstawie rankingu świadectw 
maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł 
zawodowy licencjata pedagogiki. 
 
Oferujemy następujące specjalności studiów: 
 - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą  
 - Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego - 
w przedszkolu i klasach I-III 
 - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa 





Wczesna edukacja 
WCZESNA EDUKACJA DZIECKA Z NAUCZANIEM JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III pozwala na zdobycie 
wiedzy i umiejętności dotyczących rozwoju i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uzyskujesz kompetencje niezbędne do 
nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie 
nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I-III szkoły 
podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych 
formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka 
angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. 

 
WCZESNA EDUKACJA Z PEDAGOGIKĄ OPIEKUŃCZĄ wszechstronnie i 
interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-
opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Po 
ukończeniu studiów posiadasz umiejętności metodyczne w zakresie działań 
plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, 
matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie 
wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą 
programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. 
Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w 
świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. (przy realizacji 
modułu dodatkowego pedagogika opiekuńcza). 
 



Pedagogika resocjalizacyjna 

Specjalność PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PEDAGOGIKĄ 
MIĘDZYKULTUROWĄ przygotowuje do pracy na stanowisku wychowawcy 
(pedagoga) w placówkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, 
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich a także strukturach 
OHP, w placówkach wymiaru sprawiedliwości takich jak: Kuratorskie 
Zespoły Służby Sądowej, służba więzienna, policyjne izby dziecka, a także w 
organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją. 
Moduł dodatkowy pedagogika międzykulturowa daje przygotowanie do 
pracy w środowiskach wielokulturowych w tym pracy z imigrantami. 

 

Kształcenie na wymienionej specjalności studiów odbywa się 
również w systemie dla osób pracujących 



Studia II stopnia na kierunku Pedagogika: 
 

 Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla 
osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują 
tytuł zawodowy magistra pedagogiki. 
 

Oferujemy następujące specjalności studiów: 

  - PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 

 - PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-KULTUROWA 

 - PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 

 - PEDAGOGIKA SZKOLNA Z DORADZTWEM ZAWODOWYM 

 - WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 

  



 



Studia II stopnia na kierunku Pedagogika 
Specjalność PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PROFILAKTYKA 
SPOŁECZNA przygotowuje do pełnienia roli zawodowej pedagoga 
specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach 
oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, 
resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym. 
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających 
podejmowanie działań z zakresu projektowania działań profilaktyczno-
resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania zjawisk i 
problemów z obszaru resocjalizacji, komunikacji interpersonalnej w grupach 
dewiacyjnych, podstaw terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencji 
kryzysowej, mediacji oraz twórczego rozwiązywania problemów.  

 

 

Kształcenie na wymienionej specjalności studiów odbywa się 
systemie dla osób pracujących.  



Studia II stopnia na kierunku Pedagogika 

Specjalności PEDAGOGIKA SPOŁECZNO – KULTUROWA daje możliwość 
podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, 
stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, 
domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach 
edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Uzyskujesz przygotowanie 
i kwalifikacje pedagoga-animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i 
dorosłych oraz kreatora działań edukacyjnych i kulturalnych. Może również 
podejmować działania w zakresie promocji edukacji całożyciowej, promocji 
zdrowia, integracji społecznej środowisk i upowszechniania kultury. 

 

Kształcenie na wymienionej specjalności studiów odbywa się 
systemie dla osób pracujących.  



Specjalność PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ jest 
związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu 
pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań 
diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze 
specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Po ukończeniu studiów 
potrafisz prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i 
nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać 
autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i 
socjoterapii. 

Specjalność PEDAGOGIKA SZKOLNA I DORADZTWO ZAWODOWE jest 
związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do 
wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Po 
ukończeniu studiów znasz i potrafisz zaprojektować wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego, potrafi realizować funkcje doradztwa zawodowego i 
personalnego, zna metody i potrafi diagnozować lokalne rynki pracy, potrafisz 
stosować prawo pracy w praktyce zawodowej. 

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika 



Studia II stopnia na kierunku Pedagogika 

Specjalność WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ  jest 
związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do pracy w 
przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz zawodu pedagoga 
szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i 
reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi 
problemami w uczeniu się i zachowaniu. Przygotowują również w zakresie 
edukacji włączającej. Po ukończeniu studiów posiadasz umiejętności 
metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-
literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i 
społecznych. Rozpoznajesz potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umiesz 
diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg 
procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafisz tworzyć zespoły 
terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu 
diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafisz prowadzić pracę terapeutyczną ze 
względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, 
potrafisz konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, 
terapii pedagogicznej i socjoterapii. Studia spełniają standard nauczycielski 
są przeznaczone dla osób z przygotowaniem nauczycielskim. 



Uzupełnij bezpłatnie kwalifikacje o moduł przygotowania 
pedagogicznego 

Przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę i umiejętności 
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, 
dających uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na kierunku 
pedagogika, a także w specjalnościach nauczycielskich.  

Moduł 1 w przypadku ubiegania się o studiowanie na kierunku 
pedagogika bez ukończenia wcześniejszych studiów na kierunkach 
pedagogicznych lub pokrewnych. 

Moduł 1 i 2 w przypadku ubiegania się o podjęcie studiów II 
stopnia na kierunku pedagogika w specjalności nauczycielskiej.  

Realizacja modułu przygotowania pedagogicznego jest zgodny z 
art. 2 pkt. 2 i pozwala na uzyskanie kwalifikacji do zajmowania 
stanowiska nauczyciela pedagoga, określonego w 19 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). 
 





Studia I stopnia na kierunku Praca socjalna: 
 Studia dają kwalifikacje do pracy w różnorodnych 

placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych a także w administracji 
samorządowej. Struktura studiów uwzględnia 
praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie 
placówkami socjalnymi. Studia trwają trzy lata 
(sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie 
rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują 
tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej. 
  

Oferujemy następujące specjalności studiów: 
 - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ  
 - PRACA SOCJALNA Z SENIORAMI 





Praca socjalna z rodziną - specjalność koncentruje się wokół kwestii pracy z 
rodziną doświadczającą szeroko rozumianych trudności, wynikających m.in. z 
bezrobocia, uzależnień, doświadczania przemocy, niewydolności w obszarze 
opiekuńczo-wychowawczym itp. Wiedza i umiejętności nabywane podczas zajęć 
dotyczących interwencji kryzysowej i mediacji w rodzinie, diagnozy społecznej, 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz metodyki pracy asystenta rodziny pozwolą na rzetelne 
przygotowanie się do pracy pracownika socjalnego w obszarze pracy z jednostką i 
rodziną, a także asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach 
pozarządowych prowadzących pracę z rodzinami. 

Praca socjalna z seniorami -  w program specjalności znajdują się przedmioty 
pozwalające zapoznać się z różnymi aspektami pedagogiki osób starszych oraz 
pracy socjalnej z tą grupą klientów. Należą do nich podstawy gerontologii oraz 
zaburzeń psychicznych, które mogą towarzyszyć okresowi starości. Program 
obejmuje ponadto zagadnienia etyczne związane z pracą z seniorami oraz 
elementy terapii zajęciowej. Kierunek praca socjalna daje absolwentom 
uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zaś specjalność o 
profilu geragogicznym daje dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z 
seniorami w placówkach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej i 
ośrodkach wsparcia dziennego oraz w organizacjach pozarządowych oferujących 
wsparcie dla seniorów. 

 



 





Studia podyplomowe 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – KWALIIKACJE 
NAUCZYCIELSKIE (3-semestralne) 
nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej. 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (3-
semestralne)  
mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje 
pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych 
nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (2-semestralne)  
pozwalają na otrzymanie uprawnień które powinna spełnić osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych 
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. 

ASYSTENTA RODZINY (2-semestralne)  
przygotowują uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta 
rodziny. 





Studia podyplomowe 
Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter 
kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie 
integracji sensorycznej. Przygotowują do pracy 
terapeutycznej w zakresie integracji sensorycznej 
ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy 
z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-
semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska 
kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci. Przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń 
rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka 
zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego 
w wieku 0-7 lat. 







 



 

Jeśli szukasz atmosfery współpracy, dobrych relacji z 
wykładowcami, kadry o wysokich umiejętnościach 
dydaktycznych, jeśli chcesz studiować w uczelni 
nowoczesnej, twórczej i skłonnej do pozytywnych zmian, w 
której szanuje się odmienne sposoby myślenia – rozpocznij 
swoje studia na Wydziale Pedagogicznym ChAT. 

 

Czekamy na Ciebie. 
 



Pedagogika ChAT  - znajdziesz nas na: 

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/ 

https://www.facebook.com/WPChAT/ 

https://www.instagram.com/pedagogika_chat/ 

 

http://sztw.chat.edu.pl/
http://sztw.chat.edu.pl/


 



Od roku akademickiego 2018/2019  
zapraszamy do naszej nowej siedziby u zbiegu  

ul. Broniewskiego i Romaszewskiego w Warszawie 

Od roku akademickiego 
2018/2019  
zapraszamy do naszej nowej 
siedziby u zbiegu  
ul. Broniewskiego i Duracza 
 w Warszawie 



 

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną 
(państwową) o blisko 60-letniej tradycji, 
posiadającą pełne uprawnienia akademickie. 
Kształci studentów w zakresie nauk 
teologicznych, pedagogicznych i pracy 
socjalnej.  



Zapraszamy na studia 

 

Rejestracja na studia w systemie 

 

Internetowej Rejestracji Kandydatów 

 

irk.chat.edu.pl  

 
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 2 
telefon kom.: +48 506-002-321 
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl 

 

http://irk.chat.edu.pl/
http://irk.chat.edu.pl/
http://irk.chat.edu.pl/
http://irk.chat.edu.pl/
http://irk.chat.edu.pl/
http://irk.chat.edu.pl/
http://irk.chat.edu.pl/
mailto:pedagogika@chat.edu.pl

