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PEDAGOGIKA
(studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY)

PEDAGOGIKA
(studia II stopnia , stacjonarne/niestacjonarne,
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

PO PIERWSZYM ROKU STUDENCI WYBIERAJĄ
JEDNĄ ZE ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z pomocą społeczną
- pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną
- psychopedagogika

WYBORU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ KANDYDACI
DOKONUJĄ NA ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO.
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA:
- psychopedagogika
- pedagogika penitencjarna z interwencją kryzysową
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
powyższe ścieżki - dla absolwentów studiów wyższych kierunków z dziedziny nauk
społecznych (z wyłączeniem dyscyplin naukowych: ekonomia i ﬁnanse, geograﬁa
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, prawo kanoniczne, nauki ﬁzyczne).
- edukacja elementarna z terapią pedagogiczną (nauczycielska) - dla absolwentów
studiów pierwszego stopnia po ścieżce kształcenia: Edukacja Elementarna, Edukacja elementarna z językiem angielskim, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
lub absolwentów studiów wyższych posiadających kwaliﬁkacje do nauczania
w przedszkolu i klasach I-III.
- pedagogika - dla absolwentów studiów wyższych kierunków z dziedziny nauk
społecznych (w tym: kierunku Pedagogika, kierunku Praca Socjalna, Socjologia),
z wyłączeniem dyscyplin naukowych: ekonomia i ﬁnanse, geograﬁa społeczna
i gospodarka przestrzenna, prawo kanoniczne, nauki ﬁzyczne).
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PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

Studia nauczycielskie z przygotowaniem
pedagogicznym

(jednolite studia magisterskie,
stacjonarne/niestacjonarne,
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

PRACA
SOCJALNA
(studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne,
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

WYBORU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ KANDYDACI
DOKONUJĄ NA ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO.
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA:
- praca socjalna w pomocy społecznej
i środowisku wielokulturowym
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O Instytucie
Misją Instytutu Pedagogiki wchodzącego w strukturę Akademii Pomorskiej
w Słupsku jest upowszechnianie wiedzy w zakresie dziedziny nauk społecznych,
prowadzenie badań naukowych w obszarze pedagogiki oraz przygotowanie studentów do realizacji przyszłych praktycznych zadań zawodowych.
Pracownicy IP zapewniają wysoki poziom kształcenia dostosowując ofertę do potrzeb
rynku pracy. Do najważniejszych zadań IP należy zapewnienie wysokiej jakości procesu naukowo - dydaktycznego, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające profesjonalną realizację zadań
zawodowych w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych.
Kadra realizująca zadania dydaktyczne w IP posiada wysokie kwaliﬁkacje w obszarze
rozwoju naukowego, jak również zawodowego doświadczenia praktycznego. Proces
dydaktyczny realizowany jest w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych
oraz pracowniach specjalistycznych: Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej, Pracownia
Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Pracownia Plastyczna, Pracownia Ruchu Rozwijającego,
Pracownia Komputerowa. Studia w zakresie pedagogiki są ściśle związane ze społeczną praktyką edukacyjną. Jej dynamika i zróżnicowanie odzwierciedlają się również
w pedagogice. Studia w zakresie tej dyscypliny obejmują szereg subdyscyplin pedagogicznych wynikających z wieku rozwojowego uczniów-wychowanków (np. pedagogika wieku wczesnoszkolnego, andragogika) oraz celów edukacji. Studia w zakresie
pedagogiki oscylują też wokół kategorii: dewiacji, patologii i dysfunkcji rozwojowych
człowieka (pedagogika specjalna). Innym kryterium występowania subdyscyplin
pedagogicznych są obszary działalności człowieka powiązane z wychowaniem i kształceniem: opieka, pomoc, proﬁlaktyka, terapia, animacja społeczno-kulturowa.
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Zostań studentem
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Instytutu Pedagogiki

w 5 krokach
Wpisz wyniki egzaminu maturalnego
(w przypadku kandydatów na studia I stopnia)

Zaloguj się na stronie rekrutacyjnej
https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja
i wypełnij formularz rekrutacyjny

Wpisz oceny z obrony
pracy dyplomowej
(w przypadku kandydatów na studia II stopnia)

NASTĘPNA STRONA

Dokonaj opłaty
rekrutacyjnej

Złóż komplet dokumentów
w Punkcie Rekrutacyjnym:
wydrukowane i podpisane własnoręcznie
podanie
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu
równorzędnego - oryginał lub odpis do wglądu
(w przypadku kandydatów na studia I stopnia)
kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia –
oryginał lub odpis do wglądu (w przypadku
kandydatów na studia II stopnia)
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Wpisz wyniki egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów na studia I stopnia):
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PEDAGOGIKA – studia I stopnia
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu
pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie oraz złożonych wymaganych dokumentów.
PEDAGOGIKA – studia II stopnia
Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski lub język obcy lub wiedza o społeczeństwie
oraz złożonych wymaganych dokumentów.
PRACA SOCJALNA
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu
pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie oraz złożonych wymaganych dokumentów.
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Informacje

Punkt rekrutacyjny

ul. Bohaterów Westerplatte 64

Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.: + 48 59 840 59 24

76-200 Słupsk, pok. 202 - I piętro

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl
tel. (fax) +48 59 84 05 950
kom. +48 607 927 430

Odwiedź naszą
stronę www

e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl
Adres do korespondencji:
Akademia Pomorska w Słupsku

Sprawdź nas
na Facebook

REKRUTACJA
ul. Arciszewskiego 22 A
76-200 Słupsk
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