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WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 
 

1.Kierunek: PEDAGOGIKA  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na 

egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w 

procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.  

 

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności z 

następującej oferty:  

 

 ASYSTENT OSOBY STARSZEJ (TYLKO STUDIA STACJONARNE) 

 ANIMACJA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ  

 DORADZTWO ZAWODOWE I HUMAN RESOURCES Z TUTORINGIEM 

KARIERY 

 EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 OPIEKA NAD DZIECKIEM I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU  

 OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (TYLKO 

STUDIA STACJONARNE) 

 RESOCJALIZACJA (TYLKO STUDIA NIESTACJONARNE)

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać 

uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej 

specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.  
 

 

2.Kierunek: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA  

STUDIA DUALNE 
STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów 

z: 

1) średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z 

przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy. Ocenom 

ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały  



2) liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne 

predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest:  

 motywacji do studiowania,  

 projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,  

 posiadanych hobby i zainteresowań,  

 prezentacji siebie.  

Za rozmowę można uzyskać max 60 punktów. Rozmowa jest zaliczona jeżeli kandydat otrzyma 

za nią min. 30 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie 

wymaganej ilości punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania 

rekrutacyjnego. 

 

 

 

3.Kierunek: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 
Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

 

Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania 

zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i 

artykulacyjnych.  

Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 

2 Uchwały.  
 

W trakcie pierwszego roku studiów studenci wybierają moduły kształcenia: pedagogika 

przedszkolna, terapia pedagogiczna, innowacyjna edukacja muzyczna.  

4.Kierunek: LOGOPEDIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

 

Przyjęcie na studia obejmuje obowiązkowe sprawdzenie predyspozycji kandydata do 

wykonywania zawodu logopedy w zakresie prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, 

słuchowych i artykulacyjnych. Nieprzystąpienie kandydata do powyższego sprawdzianu lub 

negatywny wynik powyższego sprawdzianu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do 

dalszego postępowania kwalifikacyjnego 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na 

egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w 

procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.  

 

 



5.Kierunek: PRACA SOCJALNA  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na 

egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w 

procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.  

 

6.Kierunek: PEDAGOGIKA 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
 

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez 

dziekanat macierzystej uczelni.  

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności z 

następującej oferty: 



 ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, socjologia, polityka 

społeczna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej, socjologia i kierunków 

pokrewnych wyżej wymienionym. 

 EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, historia, administracja, politologia, 

socjologia, wojskoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena 

pracy, inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, praca 

socjalna.  

 LOGOPEDIA 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku lub specjalności 

logopedia.  

 OGÓLNOPEDAGOGICZNA  

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych 

niż pedagogika 

 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA  

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna.  

 PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA  

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika 

wczesnoszkolna; kierunku pedagogika o specjalności: kształcenie zintegrowane, 

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, 

edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna, wychowanie 

przedszkolne i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym. 

 RESOCJALIZACJA 



Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, innych kierunków studiów o 

specjalności resocjalizacja. 

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I DORADZTWO ZAWODOWE Z 

COACHINGIEM 

Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna oraz innych kierunków o 

specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.  

 
Wybór specjalności następuje do połowy grudnia pierwszego roku studiów w danym roku 

akademickim. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 

studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas 

rekrutacji zadeklarowali jej wybór.  

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający 

przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie 

z §2, pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r. poz. 1575) w 

ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego. 

 
*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują 

przygotowanie pedagogiczne 

 

 

7.Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I 

WCZESNOSZKOLNA*  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (TYLKO STUDIA 

STACJONARNE)  

 

* Uruchomienie studiów jest uzależnione od przyznanego dofinansowania ze środków 

NCBiR 

 
Przyjęcie kandydatów na studia odbywać się będzie na podstawie rankingu punktów z: 

1. średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z 

przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy. Ocenom 

ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały  

2. wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej polegającej na sprawdzeniu predyspozycji kandydata 

do zawodu nauczyciela, a szczególnie:  

 wstępnych kompetencji i zainteresowań kandydata,  

 motywacji w podjęciu studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna,  

 poprawności wymowy na podstawie przedłożonego zaświadczenia od logopedy o 

„braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia 

prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych”. 

Dostarczenie powyższego dokumentu jest obowiązkowe. 

 predyspozycji do podejmowania aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej w 

pracy z dzieckiem. 

 

Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub negatywny jej wynik skutkuje 

niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 



8. Kierunek: PSYCHOLOGIA 

 

STUDIA STACJONARNE I STUDIA NIESTACJONARNE 

 jednolite studia magisterskie 

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na 

egzaminie dojrzałości zdawał biologię to liczbę przyznanych punktów za wymieniony 

przedmiot podwyższa się o 20%. 

 

Pod koniec trzeciego roku studenci wybierają jeden z modułów specjalnościowych: 

 psychologia kliniczna,  

 psychologia społeczna stosowana,  

 psychologia wspomagania rozwoju,  

 psychologia zdrowia i rehabilitacji. 

 

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec  III roku studiów, 

oferta w tym zakresie może ulec zmianie. 

Studenci kierunku psychologia mają możliwość uzyskania  przygotowania pedagogicznego w 

rozumieniu  §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) w ramach 

dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego, realizowanego 

po III roku studiów. 

 

 

JEDNOLITE STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE PROWADZONE W JĘZYKU 

ANGIELSKIM 

 

 Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen(punktów) uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Ocenom ze 

świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z 

zasadami zawartymi w §2 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub 

egzaminie dojrzałości zdawał biologię to liczbą przyznanych punktów za wymieniony przedmiot 

podwyższa się o 20%. 

 



 Na studia prowadzone w języku angielskim mogą być przyjęci: 

 kandydaci dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

 kandydaci posiadający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej CAE (poziom B 
2),  

 kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w języku angielskim.  
 

Rejestracja na studia prowadzona jest w języku angielskim. 

 

Obywatele polscy, kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego, ale ubiegający się o 

przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (obywatele państw członkowskich 

Unii Europejskiej) wnoszą opłaty za studia w wysokości 2000 euro za rok. 

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej wnoszą opłaty w wysokości 3000 euro za rok studiów 

(opłata za I rok studiów podwyższona jest o 200 euro). 

 Kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku przyjęcia minimum 20 kandydatów. 

 

 


