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DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KIERUNEK 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA  

I WCZESNOSZKOLNA  

W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM? 

 kształcenie realizowane jest na najwyższym w Polsce poziomie,  
co zostało potwierdzone wyróżniającą oceną kierunku przez 
Polską Komisje Akredytacyjną; 

 kształcenie prowadzone jest przez profesjonalną kadrę 
gwarantującą najwyższą jakość kształcenia; 

 ma najbogatsze w Polsce doświadczenie w zakresie kształcenia 
nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku 
szkolnym;  

 absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej  
z sukcesami pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej 
Polski, a także poza jej granicami; 

 prowadzi innowacyjne kształcenie w ramach projektu „Nauczyciel 
przyszłości. Innowacyjny program kształcenia nauczycieli 
przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej”. 

 



CZEGO NAUCZYSZ SIĘ W RAMACH STUDIÓW 

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?  

 

Oferujemy Ci solidny program studiów o charakterze modułowym  
i zakładającym ścisły związek przygotowania teoretycznego i praktycznego  
do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym 
wieku szkolnym. Nauczysz się: 

 identyfikowania własnego potencjału intelektualnego i społeczno-emocjonalnego, 
projektowania i realizowania programu własnego rozwoju zawodowego 
 i osobistego; 

 klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka; 

 sposobów projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej; 

 praw dziecka i osób z niepełno sprawnościami;  

 sposobów wspierania rozwoju dzieci i organizowania sytuacji edukacyjno-
wychowawczych sprzyjających konstruowaniu przez nie wiedzy i umiejętności 
 w interakcjach społecznych, zdobywaniu doświadczenia poznawczego, 
społeczno-emocjonalnego, obywatelskiego, moralnego, artystycznego 
 i fizycznego - z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK; 

 monitorowania postępów dzieci/uczniów. 

 



KWALIFIKACJE, JAKIE 

UZYSKASZ PO 

UKOŃCZENIU 

KSZTAŁCENIA NA 

KIERUNKU PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA  

I WCZESNOSZKOLNA:

 

 będziesz posiadał/a 
kwalifikacje do wykonywania 
zawodu nauczyciela 
przedszkola  
i edukacji wczesnoszkolnej  
(klasy I-III szkoły 
podstawowej); 

 kwalifikacje do pracy  
w żłobkach i klubach 
dziecięcych.   

 

 

 



PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

JEST ZGODNY Z: 

 

kierunkowymi 
wymaganiami  
kształcenia pedagogów  

standardami kształcenia 
nauczycieli przedszkoli 
 i klas I-III szkoły 
podstawowej 

Polską Ramą Kwalifikacji  
oczekiwaniami 
pracodawców  

aktualnymi potrzebami 
gospodarki, rynku pracy 
 i społeczeństwa 



ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 

 I WCZESNOSZKOLNA:

 STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5-letnie (stacjonarne  
i niestacjonarne): 

 ranking wyników z egzaminu maturalnego 
 z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego  
(część pisemna) 

 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne): 

konkurs dyplomów  

 

 Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych 
znajdziesz TUTAJ (https://rekrutacja.up.krakow.pl/; 
https://ippis.up.krakow.pl/kandydat/rekrutacja/; https://www.up.krakow.pl/kandydat) 



GDZIE BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ 

KSZTAŁCENIE? 

 

W profesjonalnie 
wyposażonych 
pracowniach  
w budynku  

przy ul. R. Ingardena 4 
 

W przedszkolach  
i szkołach 

podstawowych 



JAKIE BĘDZIESZ MIAŁ/A MOŻLIWOŚCI 

WŁASNEGO ROZWOJU ?

 Uczestnicząc w kołach naukowych („Ekspresja sceniczna”, 
„Wspieranie rozwoju dziecka”, Rozwój zawodowy nauczycieli”); 

 Udział w programach Erasmus+ umożliwiającym wyjazdy do 
różnych krajów świata; 

 Udział w badaniach naukowych pracowników Instytutu 
Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej; 

 Możliwość publikowania w czasopiśmie naukowym IPPiS; 

 Udział w pracy wolontariackiej na rzecz dzieci. 
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