
Tabela zestawiająca kwalifikacje do pracy absolwenta studiów II stopnia kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym i bez 

przygotowania pedagogicznego. 
 
 II stopień II stopień 

 
Specjalność Kwalifikacje absolwenta kierunku studiów 

pedagogika kończącego studia II stopnia                   

bez przygotowania pedagogicznego 

Kwalifikacje absolwenta kierunku studiów pedagogika 

kończącego studia II stopnia                                           

z przygotowaniem pedagogicznym 
 (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r.w 
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli) 

 

 

 

 

 

 

Pedagogika 

opiekuńczo-

wychowawcza 

- środowiskowe domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej 

opieki dla dorosłych 

- świetlice środowiskowe 

-warsztaty terapii zajęciowej 

- instytucje wychowania pozaszkolnego 

 

 

 

- środowiskowe domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej 

opieki dla dorosłych 

- świetlice środowiskowe 

-warsztaty terapii zajęciowej 

- instytucje wychowania pozaszkolnego 

 

- § 4. 3  Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;  

- §20.1 pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

liceach, technikach 
-  §20.2  pedagog w: przedszkolach, szkołach podstawowych, 

placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, gimnazja, 

zasadnicze szkoły zawodowe 

- §24 nauczyciel-wychowawca w świetlicach szkolnych i 

nauczyciel wychowawca w internatach 

 

 

 

 

 

 

Pedagogika 

resocjalizacyjna 

- zakłady karne i areszty śledcze 

- policja 

- policyjna izba dziecka 

- ośrodki kuratorskie 

- placówki wsparcia dziennego 
- placówki interwencyjne 

- służby sądowe 

 

- zakłady karne i areszty śledcze 

- policja 

- policyjna izba dziecka 

- ośrodki kuratorskie 

- placówki wsparcia dziennego 
- placówki interwencyjne 

- służby sądowe 

 

- § 20.1 pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

liceach, technikach 

-  §20.2  pedagog w: szkołach podstawowych, placówkach 

wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i 

wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 



stałego zamieszkania, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe 

- §4. 3  Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;  

- §15 wychowawca w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

- §17. 2 wychowawca w zakładach  poprawczych i schroniskach 

dla nieletnich 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo 

zawodowe i 

personalne 

- publiczne służby zatrudnienia 

- ochotnicze hufce pracy( min. Centra Edukacji i Pracy 

Młodzieży, Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji 
Zawodowej, Kluby Pracy) 

- agencje zatrudnienia (min. w: pośrednictwa pracy, poradnictwa 

zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej 

- instytucje szkoleniowe (publiczne oraz konsultingowe) 

- instytucje dialogu społecznego 

- akademickie biura karier 

- gminne centra informacji 

- ośrodki wspierania przedsiębiorczości 

- centra pomocy rodzinie 

- działy personalne przedsiębiorstw 

- organizacje pozarządowe (NGO’s) 

 
 

- publiczne służby zatrudnienia 

- ochotnicze hufce pracy( min. Centra Edukacji i Pracy  

Młodzieży, Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji 
Zawodowej, Kluby Pracy) 

- agencje zatrudnienia (min. w: pośrednictwa pracy, poradnictwa 

zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej 

- instytucje szkoleniowe (publiczne oraz konsultingowe) 

- instytucje dialogu społecznego 

- akademickie biura karier 

- gminne centra informacji 

- ośrodki wspierania przedsiębiorczości 

- centra pomocy rodzinie 

- działy personalne przedsiębiorstw 

- organizacje pozarządowe (NGO’s) 

 
- §4. 3  Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;  

- §22.1 nauczyciel-doradca zawodowy w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, liceach, technikach 

- §22.2 nauczyciel –doradca zawodowy w gimnazjach, 

zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania 

pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania 

 

 

 

 

 

Gerontologia 

- opiekun w domach pomocy społecznej i prywatnych 

pensjonatach 
- kluby seniora 

- domy dziennego i całodziennego pobytu seniora 

- pracownik pomocy instytucjonalnej 

- opiekun w domach pomocy społecznej i prywatnych 

pensjonatach 
- kluby seniora 

- domy dziennego i całodziennego pobytu seniora 

- pracownik pomocy  społecznej i polityki społecznej np. MOPR 

w zespołach do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi 

starszych 

- ośrodki interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad 

osobami niesprawnymi, opieka domowa 

- placówki edukacyjne dla seniorów np. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, centra informacji dla seniorów, stowarzyszenia itp. 



- placówki opieki medycznej (dla osób starszych) w zakresie 

promocjo zdrowia i profilaktyki gerontologicznej np. sanatoria, 

szpitale, hospicja 

 

 

- §4. 3  Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;  

 

 

 

 

 

Socjoterapia 

-terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, ośrodkach 

pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej 
 

 

 

- terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, ośrodkach 

pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej 
 

- §4. 3  Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;  

- §15 wychowawca w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

-  §20.1 pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

liceach, technikach 

-  §20.2  pedagog w: przedszkolach, szkołach podstawowych, 

placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, gimnazja, 

zasadnicze szkoły zawodowe 

- §24 nauczyciel-wychowawca w świetlicach szkolnych i 
nauczyciel wychowawca w internatach 

 

 

 

 

Promocja 

zdrowia 

 

Instytucje państwowe, samorządowe, społeczne, prywatne w 

zakresie promocji zdrowia (np. szpitale, poradnie) 

 

Instytucje państwowe, samorządowe, społeczne, prywatne w 

zakresie promocji zdrowia (np. szpitale, poradnie) 

 

- §4. 3  Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych; 

 

Wychowanie 

przedszkolne i 

edukacja 

wczesnoszkolna 

Bez przygotowania pedagogicznego nie można ukończyć studiów 

na tej specjalności 

-Instytucje społeczne, artystyczne specjalizujące się w opiece i 

edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

- własna działalność gospodarcza np. alternatywne formy 
wychowania przedszkolnego 

- umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu edukacji domowej, 

nauczania indywidualnego 

- realizacja projektów unijnych związanych z edukacją małego 

dziecka 

 

- §4.2 nauczyciel w przedszkolach i klasach I-III szkoły 

podstawowej  

 


