KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA
SPECJALNOŚĆ: ANDRAGOGIKA SPECJALNA
studia II stopnia – magisterskie (2 – letnie), stacjonarne i niestacjonarne

W dobie zmieniających się warunków społecznych, szczególnie rosnącego problemu
starzenia się społeczeństwa oraz wobec tworzenia nowych placówek specjalnych
przeznaczonych dla osób dorosłych istnieje potrzeba kształcenia specjalistów z zakresu
andragogiki specjalnej, którzy mieliby kompetencje do pracy z dorosłymi osobami z
niepełnosprawnością.
UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY:
Absolwent kończąc studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika
specjalna otrzymuje tytuł zawodowy magistra. W trakcie studiów zdobywa wiedzę z obszaru
nauk społecznych opartą zarówno na teorii i praktyce.
Uzyskuje kompetencje uwrażliwiające go na potrzeby niepełnosprawnego człowieka w wieku
senioralnym wymagającego specjalistycznego wsparcia w zakresie terapii, opieki, edukacji, a
zatem szeroko rozumianego rozwoju.
Absolwent dostrzega i rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych.
Posiada umiejętności poszukiwania aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w tym o
niepełnosprawnościach, z jakimi przychodzi się mierzyć staremu człowiekowi. Posiada
umiejętność analizowania, interpretowania a także stosowania zdobytej wiedzy w obszarze
praktycznym. Potrafi współdziałać w interdyscyplinarnym zespole pracującym na rzecz
niepełnosprawnych osób dorosłych i osób w wieku senioralnym. Ponadto wspomagać własną
kondycję psychiczną i zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Jest przygotowany do
uczestniczenia i prowadzenia badań w obszarze pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej.
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PRZEZ ABSOLWENTA:
Posiada umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów rehabilitacyjnych,
terapeutycznych, socjalizacyjnych, opiekuńczych; potrafi korzystać z osiągnięć współczesnej
nauki, postępu technicznego i informacyjnego we wszelkich działaniach podejmowanych
wobec osób niepełnosprawnych znajdujących się w wieku senioralnym.
UZYSKANE KWALIFIKACJE ORAZ UPRAWNIENIA ZAWODOWE:
Absolwent kierunku pedagogika specjalna – studia drugiego stopnia jest przygotowany
do pracy jako pedagog specjalny w różnych instytucjach specjalistycznych oraz organizacjach
pozarządowych świadczących usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz edukacyjne dla osób z
niepełnosprawnością, w tym w poradniach specjalistycznych, hospicjach, domach pomocy
społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej.
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