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Cel i charakterystyka specjalności 

Głównym celem kształcenia na specjalności edukacja dorosłych i gerontologia jest 

przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi (od wieku dojrzałego po starość). Studia 

stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kompetencje w 

zakresie: znajomości specyfiki funkcjonowania człowieka w tym okresie życia; aktywizacji 

działań edukacyjnych, zawodowych i społecznych dotyczących osób dorosłych i starszych; 

podtrzymywania i stymulacji rozwoju kompetencji potrzebnych do radzenia sobie ze zmianami 

rozwojowymi; działalności animacyjnej ukierunkowanej na czynne uczestnictwo osób z tej 

grupy wiekowej w życiu społecznym i kulturalnym; form wsparcia i pomocy zwłaszcza dla 

osób starszych doświadczających trudności w adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości 

społecznej.  

Ścieżka edukacyjna specjalności andragogiczno - gerontologicznej adresowana jest do osób 

widzących potrzebę oraz chęć zgłębiania wiedzy na temat potencjału rozwojowego okresu 

dorosłości i starości. Zadaniem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat tych okresów życia 

(aspekt biomedyczny, psychologiczny, społeczny) oraz praktycznych umiejętności potrzebnych 

we wspieraniu człowieka w pozytywnym ich przeżywaniu (doradztwo, edukacja, doskonalenie 

zawodowe, kształcenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych, aktywizacja i 

spędzanie czasu wolnego) w wymiarze indywidualnym i społecznym. Jest także teoretycznym i 

praktycznym ukierunkowaniem pracy z dorosłym ukazującej  zagwarantowanie dostępu do 

wysokiej jakości edukacji, podniesienia poziomu wykształcenia  i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki. 



 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów II stopnia o specjalności edukacja dorosłych i gerontologia posiada szeroki 

zasób kompetencji obejmujących: wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw edukacji dorosłych, 

gerontologii społecznej, psychologii człowieka starszego, wybranych zagadnień z geriatrii, 

zagadnień kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej, prawnych podstaw pomocy 

człowiekowi starszemu, promocji zdrowia, kształtowania kompetencji komunikacyjnych i 

zawodowych dorosłych oraz umiejętności dotyczących form pomocy i wsparcia ludzi 

starszych, projektowania pracy indywidualnej i grupowej z ludźmi dorosłymi, metodyki pracy 

animatora społeczno-kulturowego, podstaw poradnictwa edukacyjnego, instytucjonalnego 

wspomagania człowieka starszego, działalności wolontariackiej osób w podeszłym wieku. 

Osoby kończące studia w zakresie specjalności posiadają przygotowanie do pracy w: 

 ośrodkach częściowej i całkowitej opieki nad osobami starszymi (dzienne domy pobytu, 

domy pomocy społecznej) 

 placówkach aktywizacji seniorów (centra aktywizacji, kluby seniora) 

 placówkach wsparcia edukacyjnego i zawodowego osób dorosłych (doradztwo, 

warsztaty, szkolenia) 

 organizacjach podejmujących działalność animacyjną i społeczną ukierunkowaną na 

osoby dorosłe oraz starsze (stowarzyszenia, fundacje) 

 indywidualnych formach wsparcia i pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu 

zamieszkania (organizacja czasu wolnego, opieka). 

Czas trwania specjalności 

Studia na studiach magisterskich o specjalności edukacja dorosłych i gerontologia trwają 4 

semestry. 

Zasady rekrutacji 

Studenci pedagogiki II stopnia studiów uzupełniających magisterskich wybierają tę ścieżkę 

specjalizacyjną zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i perspektywami 

pracy zawodowej. Specjalność jest uruchamiana na pierwszym roku jeśli jest wymagana liczba 

osób zainteresowanych.  

Forma ukończenia specjalności 

Obrona pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy. 


