KIERUNEK: PEDAGOGIKA
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA DOROSŁYCH Z DORADZTWEM SOCJALNYM
studia II stopnia – magisterskie (2 – letnie), stacjonarne i niestacjonarne

Proponowane studia to rodzaj nowatorskiego podejścia do edukacji osób dorosłych
i doradztwa pedagogiczno-socjalnego, wychodzące naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu
na wiedzę i kompetencje profesjonalne osób, które w praktyce zawodowej mają pracować
jako specjaliści w instytucjach edukacji ustawicznej, poradniach oraz instytucjach pomocy
społecznej.
Oprócz przygotowania pedagogicznego studenci nabywają wiedzę specjalistyczną
umożliwiającą edukowanie, animowanie, poradnictwo socjalno-pedagogiczne, poradnictwo
zawodowe, mediowanie w sprawach rodzinnych i wspieranie rodzin oraz osób dorosłych
zagrożonych wykluczeniem. Szczególny nacisk kładzie się na ukazanie potencjału i zasobów
tkwiących w osobach dorosłych i rodzinach, a także możliwości ich wykorzystania w
edukacji formalnej, pozaformalnej i szeroko pojętym wsparciu.
Przedmioty takie jak psychologia człowieka dorosłego, współczesne problemy osób
dorosłych i rodzin, coaching społeczny, poradnictwo socjalne, doradztwo zawodowe,
mediacje rodzinne, metodyka kształcenia dorosłych, metodyka pracy asystenta rodziny,
metodyka pracy kuratora i inne, wyposażą studentów nie tylko w wiedzę o swoistości
zagadnień związanych z problemami kształcenia i wspierania dorosłych oraz problemami
rodziny, ale również w umiejętności i kompetencje niezbędne w organizowaniu różnych
form edukacji dorosłych, asystentury rodziny, kurateli i doradztwa.
Nowatorskie podejście do edukacji dorosłych i pracy z rodzinami wymagającymi
wsparcia, niesie za sobą konieczność dostosowania treści i form kształcenia zastosowanych
w trakcie toku studiów. Dlatego też, studia wzbogacone zostały o takie formy jak : trening
twórczości, warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty artystyczne z elementami emisji głosu,
czy warsztaty umiejętności interpersonalnych. Takie podejście do edukacji i doradztwa
pedagogiczno-socjalnego, pozwoli ukształtować absolwentów twórczych, wrażliwych i
otwartych na nowe role zawodowe w społeczeństwie wiedzy (edukatora, animatora,
mediatora, doradcy, asystenta rodziny, specjalisty pracy socjalnej, kuratora i in.).
Istotnym celem studiów jest wykształcenie osoby na poziomie magisterium, która potrafi
zachęcać osoby dorosłe i rodziny do aktywności edukacyjnej, społecznej i samodzielnego
przezwyciężania problemów życiowych
Absolwent/ka w toku studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w kilku
płaszczyznach:
• W zakresie zagadnień teoretycznych dotyczących edukacji dorosłych i doradztwa
(między innymi rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej
stosowanych w Polsce i Europie, systemu kształcenia i wsparcia ze szczególnym
uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej).
• W zakresie praktycznego zastosowania wiedzy do konkretnych działań (np. metodyka
kształcenia dorosłych; metodyka pracy asystenta rodziny; metodyka pracy kuratora i
mediatora; diagnoza w pracy pedagogicznej i socjalnej; organizowanie i animowanie
środowiska lokalnego; działalność społeczna i wolontariat; coaching i marketing
społeczny; projektowanie socjalne i pedagogiczne; poradnictwo socjalne; mediacje
rodzinne, doradztwo zawodowe itp.)
• W zakresie własnego rozwoju stymulującego do ukształtowania potrzeby ciągłego
doskonalenia zawodowego i osobistego.

Absolwent/ka będzie potrafił dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego
wykonania pojawiających się wielorakich zadań zawodowych, twórczo animować
pracę nad własnym rozwojem.
Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
Dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwenci zyskają nowoczesną
profesję, jaką jest zawód andragoga, doradcy, asystenta rodziny, kuratora, mediatora, czy
coacha.
Andragog i doradca posiada kwalifikacje by pracować na takich stanowiskach jak:
• specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym
• specjalista w zakresie asystentury i wspierania rodziny
• edukator dorosłych
• doradca zawodowy i socjalny
• doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych,
stowarzyszeniach i fundacjach
• instruktor działalności oświatowej dla dorosłych
• kurator społeczny lub zawodowy
• koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej)
• specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych
• specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych
Przykładowymi miejscami pracy andragogów i doradców mogą być:
• Placówki edukacji dorosłych (np. szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku,
centra kształcenia ustawicznego i praktycznego itp.)
• Instytucje związane z pracą ( np. zakłady pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym,
urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy itp.)
• Instytucje pomocy społecznej
Placówki kultury oraz inne instytucje organizujące czas wolny.
• Instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, fundacje (np. stacjonarne i dzienne domy pomocy, warsztaty terapii
zajęciowej, kluby bezrobotnych itp. )
Dostęp do dalszych studiów
Absolwent edukacji dorosłych i doradztwa jest przygotowany do podjęcia
specjalizacyjnych studiów podyplomowych lub innych studiów II stopnia na kierunkach:
pedagogika; pedagogika specjalna; politologia; polityka społeczna; psychologia; socjologia;
nauki o rodzinie oraz studiów doktoranckich. Ponadto studia stanowią doskonałą bazę do
zdobycia nowych zawodów takich jak trener umiejętności psychospołecznych czy coach.
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