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Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II tworzą Katedry: 

Pedagogiki Ogólnej, Filozofii Wychowania, 

Pedagogiki Chrześcijańskiej, Historii Opieki 

Społecznej, Historii Wychowania, Pedagogiki 

Specjalnej, Pedagogiki Rodziny, Pedagogiki 

Społecznej ,  Pedagogiki  Opiekuńczej , 

Psychopedagogiki, Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, 

Pedagogiki Porównawczej oraz Edukacji 

Literackiej i Teatralnej.  

Od początku funkcjonowania kierunku w 

ramach Instytutu realizowane są liczne projekty 

badawcze. Obejmują one antropologiczno-

aksjologiczne podstawy wychowania, system 

edukacji, dzieje szkolnictwa elementarnego i 

opiekę społeczną, badania nad rodziną, 

pedagogiką personalistyczną, podstawy 

"pedagogiki otwartej"     i chrześcijańskiej, myśl 

pedagogiczną okresu      II Rzeczypospolitej, 

środki komunikowania się osób niesłyszących 

(fonogesty, język migowy), uwarunkowania 

wychowania chrześcijańskiego, badania z zakresu 

resocjalizacji, reedukacji, zdrowia i profilaktyki, 

pedeutologii i mediów. 

Od roku 2006 przy jednolitych studiach 

magisterskich, które zgodnie z przyjętymi 

dyrektywami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego ulegają wygaszeniu, wdraŜany jest 

dwustopniowy system studiowania pedagogiki. 
 

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika trwają        

3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego 

licencjata. Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych     

i niestacjonarnych Instytutu Pedagogiki KUL (w tym z 

zastosowaniem e-learningu), akcentuje wyposaŜenie studentów w 

podstawową wiedzę pedagogiczną oraz zawodowe przygotowanie 

ich do pracy w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i 

oświatowych róŜnego stopnia i profilu. Po przygotowaniu 

ogólnym, od   II roku studiów rozpoczyna się intensywny cykl 

specjalizacyjny. 

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zaleŜne 

od wybranej specjalizacji, z moŜliwością orientacji na: 

• edukację medialną i animację religijno-społeczną; 
• pedagogikę szkolną; 
• pedagogikę rodziny z poradnictwem pedagogicznym; 

• pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacji; 
• psychopedagogikę specjalną z logopedią;  
• animację kultury z arteterapią  

Absolwent jest przygotowany do pracy w róŜnych placówkach 

oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, 

zakładach pracy, słuŜbie zdrowia a takŜe w instytucjach 

profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. 

 Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika trwają 2 lata  

(4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra pedagogiki.  

Absolwent magisterskich uzupełniających studiów 

pedagogicznych drugiego stopnia, dysponuje rzetelnym 

przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. 

Posiada umiejętności nieodzowne do prowadzenia badań 

naukowych, ale teŜ do pogłębionego prowadzenia działalności 

praktycznej, związanej     z dostrzeganiem oraz samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów teoretycznych i praktycznych. 

Posiada kompetencje do funkcjonowania jako pedagog i 

wychowawca w róŜnych obszarach działań edukacyjnych, w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej, 

profilaktyki społecznej oraz wymiaru sprawiedliwości. 

 

Kryterium naboru kandydatów  

Nowa matura 

• Pedagogika - studia stacjonarne I stopnia 

• Pedagogika - studia niestacjonarne I stopnia, z zastosowaniem metody     

e-learningu 

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie 
maturalnym jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, filozofia, 
geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

• Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących 
przedmiotów: 

1. język polski (60% wyniku końcowego); 

2. język obcy nowoŜytny (20% wyniku końcowego); 

3. wymagany przedmiot (20% wyniku końcowego); jeŜeli kandydat 
zaliczył więcej niŜ jeden spośród wymienionych przedmiotów do 
wyboru, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. 

 Stara matura 

• Pedagogika - studia stacjonarne I stopnia 

 Podstawa - egzamin pisemny i konkurs świadectw. 

• Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia, 
geografia, historia, matematyka, wiedza o społ. (20% wyniku końcowego). 

• Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: 

1. język polski (60% wyniku końcowego), 

2. język obcy nowoŜytny (20% wyniku końcowego). 

• Pedagogika - studia niestacjonarne I stopnia z zastosowaniem metody      

e-learningu 

• Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: język polski, język obcy 
nowoŜytny, biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o 
społeczeństwie. 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia 
w zakresie pedagogiki lub innego kierunku. 

• Kwalifikacja na podstawie konkursu. 

• O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie (50% wyniku końcowego) 
i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (50% wyniku 
końcowego). Średnia ocen na podstawie zaświadczenia 
wystawionego przez szkołę wyŜszą ukończoną przez kandydata. 

• Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia inne niŜ pedagogika, 
mogą ubiegać się o przyjęcie, jednak decyzja o moŜliwości 
złoŜenia dokumentów naleŜy do Dyrektora Instytutu Pedagogiki, 
który po przeanalizowaniu programu studiów kandydata moŜe 
wyznaczyć róŜnice programowe ze studiów I stopnia pedagogiki. 


