
 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA 
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

studia I stopnia – licencjackie (3 – letnie), stacjonarne i niestacjonarne 

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 

Proponowane studia są podstawą do: 

1) zdobycia rzetelnego przygotowania do profesjonalnego aktywizowania społeczności 

lokalnej, uwzględniającego realia lokalnego rynku pracy; 

2) rozwinięcia umiejętności refleksyjnej oceny dotyczącej rozbudzania aktywności 

społeczności lokalnych w zakresie działań ekonomii społecznej poprzez tworzenie 

m.in. spółdzielni, grup lokalnego działania, małych przedsiębiorstw społecznych, 

doradztwa zawodowego; 

3) zdobycia umiejętności prowadzenia i przewodniczenia profesjonalnej działalności 

grupom społecznym, organizacjom, spółdzielniom w zakresie prawnym, 

ekonomicznym, społecznym, kulturalnym. 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA 

 W procesie kształcenia student powinien opanować praktyczne umiejętności w zakresie:  

- dokonywania racjonalnych i zamierzonych przeobrażeń, obejmujących zmiany 

w różnych dziadzinach życia społeczno-kulturalnego  

- rozbudzania aktywności społeczności lokalnych, rozumianych, jako zespołów 

działających na rzecz wspólnego dobra, prowadzącego do poprawy warunków życia  

- działania na rzecz wspólnej tradycji, kultury i historii poprzez tworzenie m.in. wiosek 

tematycznych, ścieżek edukacyjnych, małych muzeów i skansenów  

- rozbudzania aktywności społeczności lokalnych, w tym aktywności w zakresie działań 

ekonomii społecznej poprzez tworzenie m.in. spółdzielni, grup lokalnego działania, 

małych przedsiębiorstw społecznych, doradztwa zawodowego  

- współpracy z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi 

przedsiębiorstwami  

- zdobywania środków finansowych na potrzeby lokalnych grup działania, organizacji 

pozarządowych, nieformalnych grup społecznych i spółdzielni  

- tworzenia metodologii projektów na potrzeby lokalnych grup społecznych  

- diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych w wymiarze: społecznym, kulturowym 

i ekonomicznym  

- koordynowania działań związanych z projektami lokalnymi  

- kierowania grupami społecznymi, organizacjami, grupami nieformalnymi  

- pracy metodą projektu  

- działań na rzecz promocji regionu, tworzenia grup lokalnych produktów turystycznych  

- prowadzenia działań związanych z ukierunkowaniem na potrzeby indywidualne 

jednostki, uwzględniające doradztwo zawodowe oraz zawodoznawstwo  

- komunikacji społecznej, metod negocjacji, podejmowania różnych form pracy 

grupowej  

- prowadzenia/przewodniczenia lokalnym grupom społecznym, organizacjom, 

spółdzielniom w zakresie prawnym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym  

- znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem 

specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu  



- ustawicznego kształcenia i ciągłej aktualizacji swojej wiedzy dotyczącej 

wykonywanego zawodu, z uwzględnieniem kontekstu codziennego funkcjonowania 

społeczności lokalnej.  

OBSZARY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 

Oferowana specjalność pedagogiczna służy zdobyciu przez studentów umiejętności 

praktycznych w zakresie wieloaspektowego i wielokierunkowego aktywizowania 

społeczności lokalnej. Jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie na profesjonalnie 

przygotowaną kadrę posiadającą kompetencje w zakresie aktywizowania oraz właściwego 

ukierunkowywania rozwoju społeczności lokalnej. 

Przykładowe miejsca zatrudnienia absolwenta proponowanej specjalności, to:  

- szeroko rozumiany sektor administracji rządowej  

- szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych  

- szeroko rozumiany sektor organizacji samorządowych  

Bardziej szczegółowo miejsca pracy mogą dotyczyć np.:  

- stanowisk odpowiedzialnych za promocję gminy  

- stanowisk odpowiedzialnych za promocję powiatu  

- stanowisk odpowiedzialnych za promocję regionu  

- edukacji publicznej  

- edukacji niepublicznej  

- pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu  

- wspierania osób niepełnosprawnych  

- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  

- kultury fizycznej i turystyki  

- ochrony środowiska i przyrody  

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy  

- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz organizacji 

pożytku publicznego  

- działalności w wolontariacie  

- i wielu innych, nie wymienionych w powyższym zestawieniu miejsc.  

 


