
 Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego 

„Kierunek studiów znakomicie odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i oczekiwania 

interesariuszy zewnętrznych. Program studiów oraz zdefiniowane efekty kształcenia 

studentów zostały bowiem sporządzone na podstawie współdziałania pracowników Instytutu 

Pedagogiki KUL, pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL z 

dyrektorami szkół i przedszkoli oraz czynnymi nauczycielami. (…) Dobór metod kształcenia 

oraz metod ewaluacji podyktowany jest między innymi różnorodnością form przekazu  i 

umiejętnością weryfikacji tych form” 

 Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 

przedszkolnego 

„Studia podyplomowe posiadają nowoczesną, spójną, dostosowaną do wyzwań 

współczesności koncepcję kształcenia, bazującą na licznych rozwiązaniach innowacyjnych i 

autorskich narzędziach służących kreowaniu u studentów postaw twórczych, 

przedsiębiorczych i progresywnych. (…) Niewątpliwą innowacją jest taka organizacja zajęć, 

w której mimo określonej specyfiki przedmiotu, uczestnicy poznają metody, przez które 

możliwe jest stymulowanie integralnego (całościowego i wszechstronnego) rozwoju 

wychowanka”. Dydaktyczna wartość dodana to integracyjne formy wzbogacania wiedzy i 

umiejętności pedagogicznych, organizowane przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej 

KUL, które kończą się dodatkowymi certyfikatami”. 

 Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej 

„Studia podyplomowe wyróżniają się na rynku edukacyjnym oryginalną koncepcją 

kształcenia i wartościowymi rozwiązaniami programowymi, które sprzyjają przekazywaniu 

aplikacyjnej wiedzy o wysokim poziomie użyteczności rynkowej. (…) Innowacyjność i 

nowatorski charakter zaproponowanego programu kształcenia polega na uwzględnieniu w 

nim zaniedbanego dotychczas obszaru wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka. 

Studenci nabywają kompetencje potrzebne do prowadzenia badań screeningowych w tym 

zakresie, prowadzenia zajęć rozwijających aparat mowy oraz właściwą wymowę dzieci w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” 

 Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych 

„Studia podyplomowe cechują się nowoczesną koncepcją kształcenia, wysoką jakością 

realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Studia 

wyróżniają się właściwym dla nowoczesnych studiów akademickich interdyscyplinarnym 

podejściem badawczym, koncentrując się na kwestiach medycznych, menadżerskich i 

prawnych, badanych w szerokim kontekście ogólnospołecznym. (…) Dzięki nawiązanej 

współpracy z ośrodkami badań klinicznych uczestnicy studiów mają możliwość nabycia nie 

tylko wiedzy teoretycznej, ale także zweryfikowania jej w praktyce poprzez możliwość 

współpracy z podmiotami branży medycznych, których pracownicy wzięli udział w 

projektowaniu programu kształcenia” 



 Filologia romańska 

Filologia romańska, kierunek studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzony 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych, 

Instytut Filologii Romańskiej) (…) to propozycja dydaktyczna ze wszech miar innowacyjna, 

wartościowa merytorycznie, atrakcyjna dla kandydatów na studia, wyróżniająca się na rynku 

szkolnictwa wyższego oryginalnym i nowatorskim ujęciem efektów kształcenia oraz szeroką 

gamą zajęć dodatkowych, uzupełniających tok kształcenia i znacząco wykraczających poza 

standardy spotykane na innych uczelniach. (…) Studia z zakresu filologii romańskiej 

przygotowane zostały w ramach szerokiej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, z 

wykorzystaniem wzorców akademickich obowiązujących na najlepszych uniwersytetach 

humanistycznych Zachodniej Europy.  

(…) na ocenianym kierunku przywiązuje się dużą wagę do kształtowania u studentów 

umiejętności i postaw o wysokim poziomie użyteczności rynkowej. (…) oferta Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II może być pod tym względem wzorcowa dla innych 

uniwersytetów. (…) Na ocenianym kierunku studiów udało się zaprojektować i wdrożyć 

program nauczania, który modelowo łączy edukację teoretyczną, praktyczną i edukację 

zorientowaną na kreowanie odpowiednich postaw społecznych czy rozwój talentów 

słuchaczy, dzięki czemu realizowany model kształcenia należy do najbardziej unikalnych i 

wartościowych spośród wszystkich ocenianych w tegorocznej edycji Programu „Studia z 

Przyszłością”. Władze ocenianego kierunku precyzyjnie zidentyfikowały kluczowe 

uwarunkowania zewnętrzne rozwoju kierunku, właściwie diagnozując rolę i pozycję 

Wydziału na rynku edukacyjnym, dostrzegając rosnące wymagania pracodawców w 

odniesieniu do umiejętnościowego i kompetencyjnego wymiaru kwalifikacji absolwenta oraz 

uwzględniając znaczenie jakości kształcenia. Wszystko to przyniosło znakomity rezultat 

dydaktyczny, potwierdzony w toku niniejszej certyfikacji również opiniami interesariuszy 

zewnętrznych kierunku Filologia romańska.  

 Praca Socjalna 

 

Praca socjalna, kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim  

prowadzony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawia II (Wydział Teologii  

KUL) wyróżnia się na rynku edukacyjnym jako kierunek nowoczesny, innowacyjny,  

prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami akademickimi, w oparciu o  

wartościowy merytorycznie program, oryginalną koncepcję kształcenia, przez 

wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, złożoną w znacznej części z luminarzy 

polskiej pedagogiki, socjologii i nauk o rodzinie. Opisana w ankiecie certyfikacyjnej 

koncepcja kształcenia na kierunku Praca socjalna potwierdza jego tożsamość. Wynika ona 

z przede wszystkim z treści przedmiotów o charakterze ogólnym i kierunkowym  

dotyczących form pracy socjalnej, polityki publicznej i pomocy społecznej,  stanowiących 

podbudowę dalszego specjalistycznego kształcenia i pogłębiania wiedzy na poziomie 

studiów II stopnia. Efekty kształcenia odpowiadają wymaganiom merytorycznym dla 

obszaru nauki, w którym umiejscowiono oceniany kierunek studiów i są prawidłowo 



dostosowane do poziomu kwalifikacji i ogólnoakademickiego profilu kształcenia 

przyjętego dla ocenianego kierunku studiów. Opracowano je zgodnie z wymogami 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dbając o spójność 

specyficznych i szczegółowych obszarowych oraz kierunkowych efektów kształcenia. 

Opisy efektów są czytelne, jasne, zgodne z zaleceniami bolońskimi i dublińskimi. 

Absolwenci kierunku Praca socjalna są przygotowani do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego, do kompetentnej realizacji ról zawodowych w placówkach, 

organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i  

wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jaki w organizacjach pożytku publicznego, 

działających w sektorze pomocy społecznej. 

 

 


