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OFERTA STUDIÓW I STOPNIA 

 

PEDAGOGIKA  (STACJONARNE I NIESTACJONARNE): 

 

SPECJALNOŚCI: 

- opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej  

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną  

- opiekun i wychowawca dziecka (NOWOŚĆ)  

- doradztwo personalne (NOWOŚĆ)  

 

 



 
 
Jeśli w centrum Twoich zainteresowań jest drugi człowiek, będziesz świetnym pedagogiem. 

 
Po studiach na kierunku Pedagogika I stopnia, w zakresie wybranej specjalności: 

- uzyskasz przygotowanie pedagogiczne, będziesz mógł podjąć pracę w domach pomocy 
społecznej, hospicjach, domach spokojnej starości lub w środowiskowych domach samopomocy, 
jak również w prywatnych domach opieki, w charakterze asystenta osoby starszej (w jej 
środowisku domowym oraz instytucjach pomocy społecznej). Możesz także rozpocząć własną 
działalność w charakterze doradcy, asystenta osoby starszej w wymiarze organizacyjnym, 
opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.  

- uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami dotyczącymi 
rozwoju, opieki i wychowania oraz inicjowania i uczestnictwa w działaniach związanych z 
dostrzeganiem zaburzeń, próbą diagnozy i opieki pedagogicznej, a także organizowania działań 
edukacyjno-terapeutycznych. Będziesz też przygotowany do pracy w szkolnictwie jako pedagog, 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach diagnozowania i udzielania pomocy.  

- uzyskasz przygotowanie pedagogiczne  do wykonywania zawodu: wychowawca i opiekun małego 
dziecka, będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach takich jak: żłobki, kluby dziecięce (publiczne i 
niepubliczne) na stanowisku wychowawca małego dziecka, dzienny opiekun dziecięcy; placówki 
typu socjalizacyjnego (np. Domy Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na 
stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy; placówki handlowe oferujące 
rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe - na stanowisku 
animatora dziecięcego.  

- uzyskasz przygotowanie pedagogiczne i kompetencje doradzania pracodawcom w rozwiązywaniu 
psychospołecznych problemów kierowania zespołami ludzkimi, planowania karier zawodowych 
pracowników oraz dokonywania doboru kadr na stanowiska kierownicze i inne. Będziesz 
przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach doradcy personalnego; doradcy pracy, analityka 
pracy, specjalisty ds. rekrutacji pracowników, specjalisty ds. wynagrodzeń, doradcy zawodu i 
pośrednika pracy w działach kadr przedsiębiorstw oraz instytucji, w agencjach doradztwa 
personalnego, agencjach pośrednictwa pracy, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach 
pracy tymczasowej i urzędach pracy. 

 

 



OFERTA STUDIÓW II STOPNIA 

PEDAGOGIKA  (STACJONARNE I NIESTACJONARNE): 

SPECJALNOŚCI: 

- edukacja wieku dziecięcego 

- profilaktyka społeczna 

- doradztwo zawodowe i coaching kariery  

PEDAGOGIKA  (STACJONARNE I NIESTACJONARNE): 

SPECJALNOŚCI: 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

- socjoterapia 

 

 

 

 



Po studiach na kierunku Pedagogika II stopnia, w zakresie wybranej specjalności: 

-   uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi jako opiekun i 

wychowawca, pedagog w świetlicach środowiskowych, placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Będziesz przygotowany do pracy w charakterze 

doradcy i konsultanta w instytucjach i organizacjach zorientowanych na pomoc 

dziecku. Ponadto może pracować  jako opiekun i wychowawca dziecka w 

żłobku, klubie dziecięcym oraz w charakterze opiekuna dziennego; 

 -   uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do podjęcia pracy jako wychowawca i 

pedagog w instytucjach prowadzących działalność z zakresu profilaktyki 

społecznej; uzyskasz  kompetencje w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy 

i korygowania zachowań; 

-   uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy z ludźmi w różnym wieku jak 

również będziesz mógł podjąć zatrudnienie między innymi w: urzędach pracy, 

szkołach i placówkach oświatowych (jako szkolny doradca zawodowy lub 

pedagog-doradca zawodowy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

poradniach zawodowych, klubach integracji społecznej, centrach integracji 

społecznej, zakładach pracy (jako specjalista do spraw pracowniczych), 

ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w instytucjach prowadzących 

szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe. 



Po studiach na kierunku Pedagogika specjalna II stopnia, w zakresie wybranej 

specjalności: 

 

-  W zakresie socjoterapii uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy w 

placówkach oświatowych (np. szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, 

resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, 

stowarzyszeniach i fundacjach, realizujących zadania pomocowo-

terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin. 

- W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uzyskasz przygotowanie 

pedagogiczne do pracy w placówkach realizujących wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka (specjalista w zakresie wczesnego wspomagania w 

przedszkolach, żłobkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

szkołach specjalnych). 

 

 



OFERTA STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH (5-LETNICH) 

 

- PEDAGOGIKA  PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA   

(STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 

 

 Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje tytuł 

magistra i uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu  nauczyciela  

przedszkola  i  edukacji  wczesnoszkolnej  (klasy  I–III  szkoły podstawowej).-  

 



OFERTA STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH (5-LETNICH) 

- PEDAGOGIKA SPECJALNA   

(STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 

Proponowane moduły do wyboru: 

- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

 Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy: na stanowisku nauczyciela uprawnionego do 

pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 

w szkołach specjalnych oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz ogólnego w charakterze pedagoga 

(oligofrenopedagoga), nauczyciela organizującego (wspomagającego) proces kształcenia uczniów ze SPE, 

pedagoga – terapeuty ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, poradniach 

psychologiczno– pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, 

środowiskowych domach samopomocy. 

- resocjalizacja z socjoterapią; 

 Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych (np. szkole, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej) w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i 

specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach, realizujących zadania 

pomocowo-terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin. 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 

 Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach realizujących wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka (specjalista w zakresie wczesnego wspomagania w przedszkolach, żłobkach, 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach specjalnych). 

 



OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz nauczycieli 

 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela  

w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela  

w Zakresie Edukacji Włączającej 

 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela  

w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej 

 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela  

w Zakresie Terapii Pedagogicznej 

 

 



KOŁA NAUKOWE 

 DZIAŁAJĄCE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI 

  

1. Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych 

2. Studenckie Koło Naukowe Wychowania Przedszkolnego 

 



PROJEKTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI 

 

 

  1. Projekt: „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH 

w Siedlcach” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 

POWR.03.01.00-00-ZR43/18-01. Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

  2.  Projekt: „Podniesienie kompetencji studentek/studentów kierunku Pedagogika i 

Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 

Siedlcach” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 

POWR.03.01.00-00-K277/16-00. 

 

 

 



 

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Posiadamy nowocześnie wyposażoną salę ćwiczeń do zajęć z zakresu 

integracji sensorycznej współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Co to jest integracja sensoryczna? 

 Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są 

odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei 

ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie w sposób dopasowany 

do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. 

 

 



 

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

 

 

W sali znajdują się przedmioty o różnych fakturach, piłki sensoryczne, przyrządy do 

ćwiczeń równowagi, sprzęt relaksacyjny oraz urządzenia emitujące dźwięk i światło 

(domek lustrzany). 

 

 

 

 

 

Wyposażenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

W trakcie zajęć laboratoryjnych nasi studenci Pedagogiki, Pedagogiki Specjalnej 

zapoznają się z arkanami terapii integracji sensorycznej. 

 



PRACOWNIA MUZYCZNA  

 

NAUCZANIE METODĄ CARLA ORFFA – SŁOWO, MUZYKA, RUCH 

 

 

 



Zapraszamy do studiowania na 
kierunkach w Instytucie Pedagogiki. 

 
 Studia na naszych kierunkach 

stwarzają dodatkowe możliwości 
realizowania swoich planów 

zawodowych i osobistych pasji! 


