Załącznik nr 7
do uchwały nr 74 Senatu UZ z dnia 29 marca 2017 r.
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek studiów:

PEDAGOGIKA
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata
Kandydat na kierunek Pedagogika deklaruje we wniosku o przyjęcie na studia dwie preferowane specjalności.
Przypisanie studenta do specjalności odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 - 4 uchwały.
Proponowane specjalności to:
- animacja kultury (z możliwością wyboru profilu artystycznego: fotografia, taniec)
- edukacja elementarna (z możliwością wyboru ścieżki: terapia pedagogiczna, wczesna edukacja artystyczna,
wczesne nauczanie języka obcego)
-

informatyka szkolna i edukacja medialna
logopedia (z możliwością wyboru ścieżki: język migowy, terapia pedagogiczna) - wyłącznie studia stacjonarne
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną
resocjalizacja (z możliwością wyboru ścieżki: przygotowanie do mediacji, przygotowanie do pracy w służbach
mundurowych)

Wybór ścieżki bądź profilu artystycznego następuje po pierwszym semestrze studiów.
Warunkiem uruchomienia kształcenia na wybranej ścieżce bądź profilu artystycznym jest zgłoszenie chęci
studiowania danej ścieżki bądź profilu artystycznego przez co najmniej dwanaście osób.
Specjalność na kierunku pedagogika: edukacja elementarna ze ścieżką: wczesne nauczanie języka obcego,
dotyczy nauczania wyłącznie języka angielskiego lub języka niemieckiego.
Kierunek studiów:

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata
Kierunek studiów:

PRACA SOCJALNA
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata
Kierunek studiów:

SOCJOLOGIA
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata
Rekrutacja na powyższe kierunki, odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia pierwszego
stopnia zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według
wzoru:
R = 0,20 p1 + 0,20 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2
gdzie:
p1, p2 - punkty za przedmiot język polski
o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny
d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany ale inny niż język obcy nowożytny
Kandydat deklarujący we wniosku o przyjęcie na studia na kierunek Pedagogika, w zależności od deklarowanej
specjalności, dodatkowo zobowiązany jest do:

-

-

-

-

dostarczenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów: oświadczenia, iż na maturze z języka polskiego nie
korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami (dotyczy
kandydatów na specjalność edukacja elementarna),
legitymowania się na świadectwie dojrzałości egzaminem z języka angielskiego bądź języka niemieckiego lub
legitymować się certyfikatem znajomości języka angielskiego bądź języka niemieckiego na poziomie co
najmniej B1 (dotyczy kandydatów na specjalność edukacja elementarna ze ścieżką: wczesne nauczanie języka
obcego),
przystąpienia do sprawdzianu z poprawności mowy - wynik sprawdzianu ”zdał” (1 pkt.) oznacza, że kandydat
nie posiada wad wymowy i jest dopuszczony do konkursu świadectw, natomiast wynik sprawdzianu „nie zdał”
(0 pkt.) oznacza, że kandydat posiada wadę/wady wymowy dyskwalifikujące do zawodu nauczyciela
przedszkola i nauczania początkowego i tym samym nie jest dopuszczony do konkursu świadectw (dotyczy
kandydatów na specjalność edukacja elementarna oraz logopedia),
kandydat deklarujący we wniosku specjalność logopedia aby studiować ścieżkę: język migowy, zobowiązany
jest po pierwszym semestrze studiów do pozytywnego zaliczenia sprawdzianu ze sprawności ruchowej kończyn
górnych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek studiów:

PEDAGOGIKA
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra
Rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio na specjalności.
Proponowane specjalności to:
- animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
- edukacja elementarna (z możliwością wyboru ścieżki: edukacja medialna, wspieranie dzieci w rozwoju
zdolności)
-

edukacja medialna i informatyczna
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
pomoc społeczna i socjoterapia
resocjalizacja z terapią specjalistyczną

Wybór ścieżki następuje po pierwszym semestrze studiów.
Warunkiem uruchomienia kształcenia na wybranej ścieżce jest zgłoszenie chęci studiowania na danej ścieżki przez
co najmniej piętnaście osób.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma prawo
wskazać w jednym wniosku o przyjęcie na studia - poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej
kolejności - dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc.
Kierunek studiów:

PRACA SOCJALNA
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra
Kierunek studiów:

SOCJOLOGIA
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra
Rekrutacja na powyższe kierunki, odbywa się zgodnie z zasadami ustalania punktacji zamieszczonymi
w przepisach ogólnych. W przypadku kierunku pedagogika zgodność kierunku jest rozumiana jako zgodność
kierunku oraz specjalności.
Za kierunki pokrewne uważa się dla kierunku:
- pedagogika, kierunek pedagogika - wszystkie specjalności,
- pedagogika specjalność edukacja elementarna, kierunek o specjalności dającej uprawnienia do pracy
nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego,
- praca socjalna, kierunki: nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia.
- socjologia, kierunki: administracja publiczna, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, filologie, filologia polska,

filozofia, historia, pedagogika, politologia, psychologia, stosunki międzynarodowe.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Pedagogika specjalność edukacja elementarna musi mieć
ukończone studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja elementarna lub o specjalności dającej uprawnienia do pracy nauczyciela
przedszkola i nauczania początkowego. Wszyscy kandydaci na kierunek Pedagogika, specjalność edukacja
elementarna (za wyjątkiem absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, studiów pierwszego stopnia na kierunku
pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), zobowiązani są dodatkowo do:

-

dostarczenia oświadczenia, iż na maturze z języka polskiego nie korzystał z preferencji przewidzianych dla
osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami,

-

przystąpienia do sprawdzianu z poprawności mowy - wynik sprawdzianu ”zdał” (1 pkt.) oznacza, że kandydat
nie posiada wad wymowy i jest dopuszczony do konkursu świadectw, natomiast wynik sprawdzianu „nie zdał”
(0 pkt.) oznacza, że kandydat posiada wadę/wady wymowy dyskwalifikujące do zawodu nauczyciela
przedszkola i nauczania początkowego i tym samym nie jest dopuszczony do konkursu dyplomów.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:

PSYCHOLOGIA
Forma studiów:

5- letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia jednolite magisterskie
zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:
R = 0,20 p1 + 0,20 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 +0,15 d2
gdzie:
p1, p2 - punkty za przedmiot język polski
o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny
d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka,
wiedza o społeczeństwie
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje w szóstym semestrze studiów. Specjalność
nie zostanie uruchomiona, jeżeli liczba osób deklarujących chęć jej studiowania, będzie mniejsza niż 15 osób.
Proponowane specjalności to:
- psychologia kliniczna
- psychologia edukacyjna i wychowawcza
- psychologia pracy, organizacji i zarzadzania
- psychologia zdrowia seksualnego.

