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SPECJALNOŚĆ: Pedagogika kreatywności i zdolności 

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

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 

Nowy rynek działalności edukacyjnej i społecznej w sferze rozwijania potencjału 

intelektualnego i artystycznego ludzi w różnym wieku wymaga specjalistów ze znajomością 

podstaw wiedzy z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, konstruowania nowych systemów 

społecznych, diagnozowania zdolności i zainteresowań oraz organizacji zajęć nowego typu, 

innowacyjnych w formie, treści i stosowanych metodach.  

Proponowana specjalność studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie edukacyjne powstałe 

w związku z promowanymi i coraz liczniej podejmowanymi przedsięwzięciami na rzecz 

rozwoju innowacyjności. Realne działania, zmierzające w kierunku odkrywania i wspierania 

potencjału człowieka, ujawniającego się w różnych dziedzinach i zakresach, wymagają od 

osób je organizujących profesjonalnego przygotowania. Studia na tej specjalności dają 

możliwość zdobycia kompetencji w zakresie diagnozowania kreatywności i zdolności 

jednostek w różnym wieku oraz organizowania oddziaływań o charakterze edukacyjnym, 

mających na celu rozwijanie tego potencjału. 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA 

Absolwent specjalności pedagogika kreatywności i zdolności uzyskuje tytuł licencjata 

pedagogiki. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta zdobyte i 

rozwijane podczas studiów pozwalają mu na przygotowanie się do przyszłych zadań 

zawodowych, ich efektywną realizację oraz samokształcenie. W toku studiów student nabywa 

wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, umiejętności metodologiczne, 

diagnostyczne, metodyczne i komunikacyjne, a także odbywa praktykę w placówkach 

kulturalno-oświatowych.  

Absolwent uzyskuje profesjonalne kompetencje praktyczne dotyczące: 

 rozpoznawania i rozwijania zdolności i zainteresowań przedstawicieli różnych grup 

wiekowych; 

 organizowania zajęć twórczych rozwijających kreatywność jednostek; 

 realizowania doradztwa i poradnictwa zawodowego w kontekście ujawnianych przez 

jednostkę zdolności i zainteresowań; 

 skutecznego komunikowania się z jednostkami i grupami; 

 organizowania warsztatów artystycznych i warsztatów umiejętności praktycznych; 

 projektowania i organizowania pracy instytucji publicznych i sektora pozarządowego; 

 planowania i prowadzenia projektów badawczych, w oparciu o podstawy wiedzy 

metodologicznej; 

 projektowania pedagogicznego i ewaluacji realizowanych działań; 



 podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju oraz ciągłej aktualizacji swojej 

wiedzy profesjonalnej; 

Absolwent uzyskuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Języka Rady Europy. 

OBSZARY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA 

Absolwent tej specjalności pedagogicznej znajduje zatrudnienie w powstających w wielu 

miastach „Centrach Nauki”, instytucjach edukacji kulturalnej i społecznej, w których 

realizowane są warsztaty wspierania zdolności, jak środowiskowe domy kultury, świetlice 

szkolne i osiedlowe, domy wsparcia społecznego, a także ośrodki terapeutyczne, 

stowarzyszenia i wspólnoty kulturowe oraz w różnego rodzaju instytucjach spoza sektora 

oświaty i kultury, realizujących jednak w ramach swoich działań programy i projekty 

popularyzatorsko-edukacyjne (placówki targowo-wystawowe, centra konferencyjne, muzea, 

ośrodki szkoleniowe, izby pamięci itp.).  

 


