WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: ARTETERAPIA
Forma studiów: 3-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym,
prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek, zobowiązany jest przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas
której, będzie miał możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, osiągnięć i aktywności (np. dorobku
twórczego, udziału w wolontariacie, projektach prospołecznych, etc.), a także portfolio przygotowanego w formie
analogowej (wydruki) bądź elektronicznej (pliki jpg, pdf) lub innych udokumentowanych osiągnięć.
Rozmowa punktowana będzie w skali 0 – 20 punktów. Zakwalifikowana do przyjęcia na studia będzie wyłącznie
osoba, która z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała przynajmniej 1 punkt.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przyjmowania na studia pierwszego stopnia zamieszczonymi w
przepisach ogólnych uchwały. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie według wzoru:
LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
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
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA
Forma studiów: 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim,
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 § 2 ust. 23 - 24 uchwały.
Proponowane specjalności to:
1) na studiach stacjonarnych:
- animacja kultury (z możliwością wyboru profilu artystycznego: fotografia, taniec)
- logopedia (z możliwością wyboru ścieżki: język migowy, terapia pedagogiczna)
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (z możliwością wyboru formuły studiów w tzw.
ofercie 40 plus)
-

projekt w kulturze i edukacji
resocjalizacja (z możliwością wyboru ścieżki: przygotowanie do pracy w służbach mundurowych,
resocjalizacja z prewencją kryminalną)
2) na studiach niestacjonarnych:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
- resocjalizacja (z możliwością wyboru ścieżki: przygotowanie do pracy w służbach mundurowych,
resocjalizacja z prewencją kryminalną)
Wybór ścieżki/profilu artystycznego następuje po pierwszym semestrze studiów, warunkiem uruchomienia
ścieżki/profilu artystycznego jest chęć studiowania zadeklarowania go przez co najmniej piętnaście osób.
Rekrutacja, odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia pierwszego stopnia
zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie według wzoru:
LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
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
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: POLITOLOGIA
Forma studiów: 3-letnie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim,
prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia pierwszego stopnia
zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,5 d1 + 0,5 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza
o społeczeństwie
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA
Forma studiów: 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym,
prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA
Forma studiów: 3-letnie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim,
prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.
Rekrutacja na dwa powyższe kierunki, odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia
pierwszego stopnia zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie
według wzoru:
LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
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
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA
Forma studiów: 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim,
prowadzące do tytułu zawodowego magistra.
Rekrutacja na kierunek odbywa się zgodnie z zasadami przyjmowania na studia drugiego stopnia zamieszczonymi
w przepisach ogólnych uchwały.
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 § 2 ust. 23 - 24 uchwały.
Proponowane specjalności to:
1) na studiach stacjonarnych:
- animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
- pomoc społeczna i socjoterapia
- resocjalizacja z terapią specjalistyczną
2) na studiach niestacjonarnych:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
- pomoc społeczna i socjoterapia
- resocjalizacja z terapią specjalistyczną
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia 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 i może być
kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji.
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.
Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji zgodnie
z § 5 ust. 4 i 7 uchwały, za:
1) przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
2) zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
przy czym:
- zgodność kierunku rozumiana jest jako zgodność łącznie kierunku i specjalności
- pokrewieństwo kierunku rozumiane jest jako zgodność tylko kierunku.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Pedagogika, powinien posiadać kompetencje niezbędne do
podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:
 uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię,
teorię i metodykę,



pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna
główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i
humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności
prowadzenia badań w pedagogice),
 umieć wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin
w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych
i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych,
 posiadać rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych,
formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze;
opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w
obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: POLITOLOGIA
Forma studiów: 2-letnie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim,
prowadzące do tytułu zawodowego magistra.
Rekrutacja na kierunek odbywa się zgodnie z zasadami przyjmowania na studia drugiego stopnia zamieszczonymi
w przepisach ogólnych uchwały.
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.
Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji zgodnie
z § 5 ust. 4 i 7 uchwały, sporządzonej za:
1) przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
2) zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia
na studiach drugiego stopnia na kierunku Politologia, w szczególności:
 wiedzę w zakresie analizy zjawisk i procesów politycznych,
 umiejętności opisu i interpretacji zjawisk i procesów politycznych,
 znajomość głównych metod i narzędzi oraz paradygmatów badawczych w naukach o polityce i administracji,
 wiedzę w zakresie innych subdyscyplin społecznych służącą do zrozumienia podstawowych zjawisk
politycznych i społecznych.
Za kierunki pokrewne, uważa się kierunki: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
ekonomia, europeistyka, filozofia, historia, polityka społeczna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA
Forma studiów: 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym,
prowadzące do tytułu zawodowego magistra.
Rekrutacja na kierunek odbywa się zgodnie z zasadami przyjmowania na studia drugiego stopnia zamieszczonymi
w przepisach ogólnych uchwały.
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.
Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji zgodnie
z § 5 ust. 4 i 7 uchwały, za:
1) przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
2) zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia
na studiach drugiego stopnia na kierunku Praca socjalna, w szczególności:
 pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w odniesieniu do
wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych, względnie do wybranych kręgów
kulturowych,
 pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych,
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne,
 umieć właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie
na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować,
 posiadać pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi
oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się
normami i regułami w celu rozwiązywania wybranych problemów.

Za kierunki pokrewne dla kierunku Praca socjalna, uważa się kierunki: nauki o rodzinie, pedagogika, politologia,
polityka społeczna, psychologia, socjologia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA
Forma studiów: 2-letnie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim,
prowadzące do tytułu zawodowego magistra.
Kierunek studiów: SOCIOLOGY
Forma studiów:2-letnie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim,
prowadzące do tytułu zawodowego magistra,
prowadzone w języku angielskim.
Rekrutacja na kierunek odbywa się zgodnie z zasadami przyjmowania na studia drugiego stopnia zamieszczonymi
w przepisach ogólnych uchwały.
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.
Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji zgodnie
z § 5 ust. 4 i 7 uchwały, za:
1) przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
2) zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia
na studiach drugiego stopnia na kierunku Socjologia, w szczególności:
 znać i rozumieć podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii,
 posiadać pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich specyfiki, ograniczeń
i obszarów zastosowania,
 posiadać pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne,
 umieć zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych
metod i technik badań socjologicznych.
Za kierunki pokrewne dla kierunku Socjologia, uważa się kierunki: administracja publiczna, bezpieczeństwo
narodowe, ekonomia, filologie, filologia polska, filozofia, historia, pedagogika, politologia, psychologia, stosunki
międzynarodowe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Forma studiów: 5- letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu
zawodowego magistra.
Rekrutacja na kierunek, odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia jednolite
magisterskie zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie
według wzoru:
LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
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
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA
Forma studiów: 5- letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu
zawodowego magistra.
Rekrutacja na powyższe kierunki, odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia jednolite
magisterskie zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie
według wzoru:
LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA
Forma studiów: 5-letnie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego
magistra.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia jednolite magisterskie
zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie według wzoru:
LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 +0,15 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
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, 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 piętnaście
osób. Proponowane specjalności to:
- psychologia kliniczna
- psychologia edukacyjna i wychowawcza
- psychologia pracy, organizacji i zarzadzania
- psychologia zdrowia seksualnego.

