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 oraz  
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1. Oferta rekrutacyjna na studiach II stopnia na kierunku pedagogika – dotyczy absolwentów studiów I 
stopnia po kierunku pedagogika oraz po innych kierunkach studiów 
Proponowane specjalności studiów na pedagogice II stopnia: 

 

• Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna  
• Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Gerontologią 
• Socjoterapia z Gerontologią  
• Pedagogika Resocjalizacyjna 
• Doradztwo Zawodowe i Personalne 
• Edukacja Żywieniowa i Psychodietetyka 

 
 
2. Na studia II stopnia na kierunek pedagogika mogą zostać przyjęci absolwenci: 

a. studiów I stopnia kierunku pedagogika – po spełnieniu podstawowych warunków rekrutacji, 
b. studiów I lub II stopnia innych kierunków studiów niż pedagogika - po spełnieniu podstawowych 

warunków rekrutacji oraz następujących wymagań: 
• wykazaniu przed Komisją Weryfikującą Efekty Kształcenia czy osiągnęli efekty 

kształcenia z zakresu pedagogiki na poziomie studiów I stopnia (rozmowa 
weryfikująca) lub 

• zadeklarowaniu zrealizowania w czasie studiów II stopnia różnic programowych 
zgodnie z zasadami określonymi przez Uczelnię. 

 
Kandydat zaznacza wybór jednej z dwóch powyższych możliwości w oświadczeniu 
dołączonym do formularza zgłoszeniowym na studia. 

 
3. Studenci po innym kierunku studiów I stopnia niż pedagogika, którzy na studiach I stopnia nie 

osiągnęli efektów kształcenia z zakresu pedagogiki zobowiązani są do uzupełnienia różnic 
programowych realizując następujące wymagania : 

a. uzupełniając tzw. różnice programowe kierunkowe umożliwiające osiągnięcie efektów 
kształcenia z zakresu pedagogiki na poziomie studiów I stopnia.   

b. odbywając 100 godzin praktyk zawodowych zgodnie z Regulaminem Praktyk WSH. 
c. uzupełniając tzw. różnice programowe specjalnościowe umożliwiające osiągnięcie efektów 

kształcenia z zakresu określonej specjalności na poziomie studiów II stopnia . 
 

4. Studenci po kierunku studiów I stopnia pedagogika, którzy na studiach II stopnia wybrali inną 
specjalność niż ukończoną na studiach I stopnia mogą przed Komisją Weryfikującą Efekty Kształcenia 
wykazać osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu wybranej specjalności z poziomu studiów I stopnia lub 
zobowiązani są do uzupełnienia następujących różnic programowych: 

a. Studenci,  którzy na studiach II stopnia wybrali specjalność: wychowanie przedszkolne i 
edukacja wczesnoszkolna uzupełniają następujące różnice programowe: 

I. absolwenci studiów I stopnia innej specjalności niż wychowanie przedszkolne i edukacja 
wczesnoszkolna, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne realizują: 
• różnice programowe specjalnościowe - uzupełniając efekty kształcenia z zakresu 

wybranej specjalności z poziomu studiów I stopnia,  
• 120 godzin praktyk zawodowych zgodnie z Regulaminem Praktyk WSH (60 

godzin z zakresu wychowania przedszkolnego i 60 godzin z zakresu edukacji 
wczesnoszkolnej). 

II. absolwenci studiów I stopnia innej specjalności niż wychowanie przedszkolne i 
edukacja wczesnoszkolna, którzy nie mają zrealizowanych standardów kształcenia 
nauczycieli ( czyli nie posiadają p.p.) realizują: 
• różnice programowe specjalnościowe - uzupełniając efekty kształcenia z zakresu 

wybranej specjalności z poziomu studiów I stopnia,  
• 150 godzin  praktyk zawodowych zgodnie z Regulaminem Praktyk WSH 75 

godzin z zakresu wychowania przedszkolnego i 75 godzin z zakresu edukacji 
wczesnoszkolnej), 



• uzupełniają przygotowanie pedagogiczne zgodnie z zasadami określonymi przez 
Uczelnię (praktyka pedagogiczna realizowana w ramach modułu przedmiotów 
uzupełniających p.p. może być zaliczona na podstawie odbytych 150 godzin praktyk 
zawodowych). 

Uzupełnienie różnic programowych specjalnościowych z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej umożliwia uzyskania pełnych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela 
wynikających z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 
 

b. Studenci,  którzy na studiach II stopnia wybrali specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią, doradztwo zawodowe i personalne 
lub socjoterapia z gerontologią uzupełniają następujące różnice programowe: 

• różnice programowe specjalnościowe – uzupełniając efekty kształcenia z zakresu 
wybranej specjalności z poziomu studiów I stopnia.  

Literatura oraz zagadnienia obejmujące treści z różnic programowych zostaną podane w 
postaci pytań testowych na stronie internetowej Uczelni. Na koniec I roku studiów 
student będzie miał obowiązek zaliczyć powyższy test. 
• odbywając 50 godzin praktyk zawodowych zgodnych ze studiowaną specjalnością 

i Regulaminem Praktyk WSH. 
c. Studenci,  którzy na studiach II stopnia wybrali specjalność: edukacja żywieniowa i 

psychodietetyka realizują różnice programowe tylko w postaci zrealizowania 50 godzin  praktyk 
zawodowych zgodnych ze studiowaną specjalnością i Regulaminem Praktyk WSH. 

 
5. Studenci, którzy na studiach I stopnia ukończyli studia na kierunku pedagogika, na specjalności 

przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym wybierając na studiach 
II stopnia specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna nie muszą realizować 
żadnych różnic programowych. 

 
6. Opłaty za różnice programowe: 

a. opłata za różnice kierunkowe doliczana jest do czesnego (Tabela opłat), 
b. opłata za różnice specjalnościowe wynika z zarządzenia Kanclerza (Tabela opłat), powinna być 

uiszczona do dnia 30 września 2018r. 
c. opłata za moduł przedmiotów uzupełniających przygotowanie pedagogiczne wynika z zarządzenia 

Kanclerza (Tabela opłat), 
d. realizacja praktyk zawodowych jest nieodpłatna. 

 
7. Osoby, które na studiach I stopnia zrealizowały praktyki zawodowe lub pracują w placówkach                                

o charakterze  zgodnym ze studiowaną specjalnością na II stopniu mogą złożyć w wyznaczonym przez 
Uczelnię terminie do Opiekuna Praktyk wniosek wraz odpowiednią dokumentacją z prośbą o zaliczenie 
praktyki. Opiekun praktyk na podstawie dokumentów dokona analizy wymiaru praktyki, jej charakteru oraz 
miejsca jej realizacji.    

 
 


