
Pedagogika Opiekuńcza  

Studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 
 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: „pedagogika opiekuńcza” 

dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w obszarze pedagogiki i nauk z nią 

współpracujących, a także przygotowaniem praktycznym do pracy z dziećmi, młodzieżą, 

dorosłymi oraz osobami starszymi. Wiedza teoretyczna obejmuje treści związane z opieką, 

pomocą i wsparciem społecznym, świadczonym w formie instytucjonalnej 

i pozainstytucjonalnej. Absolwent posiada zatem wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, 

psychologii, socjologii, umiejętności w zakresie diagnozy, profilaktyki i metodyki pracy 

opiekuńczo-wychowawczej, a także podstawy terapii pedagogicznej. Wykazuje umiejętności w 

zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w obszarze pedagogiki opiekuńczej, 

analizowania problemów społecznych, projektowania działań pedagogicznych zmierzających do 

ich rozwiązywania. Charakteryzuje go dobre przygotowanie metodyczne do pracy z dziećmi, 

młodzieżą i osobami starszymi, oparte na nowatorskich technikach oraz środkach 

dydaktycznych. Wykazuje umiejętność opieki nad różnymi kategoriami osób, potrafi posługiwać 

się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania, a także projektowania strategii 

działań opiekuńczo-wychowawczych. Posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze 

oraz praktyczne w zakresie: form opieki, funkcji, zadań, planowania pracy opiekuńczo-

wychowawczej. Cennym walorem jest nabycie umiejętności konstruowania prostych programów 

profilaktycznych (zwłaszcza w zakresie profilaktyki zagrożeń), prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych adresowanych do jednostki i  grupy oraz podstawy terapii i artterapii. W toku 

prowadzenia studiów kładziemy szczególny nacisk na wrażliwość etyczną studenta, kształtując 

w nim postawę opiekuńczości wobec słabszych, skłonność do pracy wolontariackiej (praktyki 

wolontariackie), a także szacunek wobec różnorodności i odmienności (poprzez edukację 

międzykulturową, regionalną, itp.). Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy na 

stanowisku opiekuna- wychowawcy: w placówkach systemu oświaty (m.in.: w świetlicy 

szkolnej, klubie malucha); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: (tj. domy dziecka, domy 

samotnej matki z dzieckiem, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, 

ośrodki wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, 

internaty, bursy, itp.); placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków 

ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej; schroniskach dla 

bezdomnych; placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju 

człowieka; ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, w placówkach penitencjarnych (jako 

wychowawca). 


