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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa kierunku studiów

pedagogika

4

Poziom kształcenia

studia II stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych
dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych
dyscyplina: pedagogika

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych ( 44,76%), obszar nauk humanistycznych (
55,24%)

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu
zawodowego magistra pedagogiki. Absolwent studiów dysponuje
interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym obejmującym przede
wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, ale też filozofii,
socjologii, psychologii. Posiada umiejętność dostrzegania problemów oraz
ich rozwiązywania, także w drodze badań zaprojektowanych i
zrealizowanych poprawnie pod względem metodologicznym. Umiejętnie
prowadzi działalność społeczną oraz samodoskonali się, jak też jest
przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent studiów
posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z
zakresu pedagogiki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w
działalności profesjonalnej. Posiada pogłębione umiejętności badawcze,
obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów,
dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i
prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych
problemów. Studia na kierunku pedagogika umożliwiają m.in. zdobycie
wiedzy wypracowanej przez różne dyscypliny naukowe (filozofię,
psychologię, socjologię i
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

dyscypliny szczegółowe) oraz wiedzy metodologicznej i praktycznej, co
daje podstawę do poszukiwania obszarów, wymagających naukowej
eksploracji, opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych,
konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania
indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej. Absolwent
kierunku pedagogika posiada wiedzę i postawy stanowiące podstawę dla
oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei wychowawczych
oraz badanie ich skuteczności. Posiada kompetencje umożliwiające
podejmowanie indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się
permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci
studiów trzeciego stopnia.
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Możliwości dalszego kształcenia:

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Może
również skorzystać z oferty studiów podyplomowych.
Kierunek Pedagogika wpisuje się w nadrzędną misję uczelni eksponującą
jedność nauki i kształcenia oraz wyrasta z realizowanej przez Uniwersytet
Szczeciński Strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020
(Uchwała nr 88/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z 24 listopada
2011 roku). Prowadzony kierunek studiów drugiego stopnia realizuje cele,
jakie stawia sobie jednostka w obecnej rzeczywistości z uwzględnieniem
potrzeba współczesnego rynku pracy. Jednocześnie będzie ten rynek
kreować poprzez nauczanie i kształtowanie prospołecznych postaw.
W zakresie pedagogiki prowadzone są zarówno prace badawcze, jak i
przygotowywana jest wykwalifikowana kadra pedagogów (także ze
specjalnością nauczycielską). Kierunek studiów odpowiada również wizji
integracji nauk społecznych i humanistycznych. Wiąże się to z realizacją
misji społecznej uczelni, gdyż kierunek stwarza możliwość niezbędnego
przygotowania pedagogów i nauczycieli do pracy z uczniem ze
zróżnicowanymi potrzebami (uczniem niepełnosprawnym lub zagrożonym
patologią społeczną). W trosce o wysoką jakość kształcenia Instytut
Pedagogiki dba o zapewnienie interdyscyplinarnego, wielostronnego,
akademickiego wykształcenia. W oczywisty sposób przyczynia się to do
kreowania nowych elit i liderów społecznych, co stanowi realizację misji
obywatelskiej uczelni. Pedagogika realizuje również misję kulturową,
wskazując na wartość odmienności, humanistyczne znaczenie wsparcia
wymagających specjalnych działań edukacyjno-resocjalizacyjnych.
Egzemplifikacją tej misji jest współpraca z otoczeniem społecznym
Pomorza Zachodniego, w tym Szczecina.
Wydział Humanistyczny realizuje strategię rozwoju Wydziału
Humanistycznego, która zbieżna jest z misją Uniwersytetu Szczecińskiego i
w ewidentny sposób nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości
kształcenia. Temu celowi służą koncepcje kształcenia obejmujące studia
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe,
uwzględniające potrzeby i możliwości rynku pracy związane z
analizowaniem i przewidywaniem potrzeb społecznych.Kształtowanie oferty
edukacyjnej jednostki przebiega we współpracy z instytucjami
państwowymi, gospodarczymi i społecznymi, tzn. Urzędem Miasta
Szczecina, Urzędem Marszałkowskim, Zachodniopomorskim Urzędem
Wojewódzkim (Wydziałem Polityki Społecznej), Wojewódzkim Urzędem
Pracy, Północną Izbą Gospodarczą, Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
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Wymagania wstępne:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium
kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyliczany wg zasad zgodnych z
regulaminem ukończonej uczelni.
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