
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
I WCZESNOSZKOLNA

Będziesz się uczył od:

prof. dr hab. Józefa 
Kargula, wykładowcy 
Uczelni Korczaka.

Obszar zainteresowań 
naukowych to 
m.in.  problematyka 
pracowników i instytucji 
upowszechniania kultury, 
formy aktywności 
i edukacji kulturalnej 
dorosłych. Uczestnik 
wielu miedzynarodowych 
programów 
badawczych. Autor 
i współautor licznych  
artykułów, monografii, 
i podręczników 
akademickich.

Jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając 
się dziecku, może mu dać program,  jak poznać siebie,  jak siebie zwyciężać,  jakiego użyć wysiłku,  jak  poszukiwać 
własnej drogi życia” Janusz Korczak

• przedszkolach i innych placówkach opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym

• szkołach podstawowych w  klasach I-III 
w jednostkach publicznych i niepublicznych

• placówkach oświatowych i oświatowo-
wychowawczych

• poradniach specjalistycznych

• instytucjach profilaktyki społecznej

• poradniach rodzinnych

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:
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Zeskanuj kod 
i sprawdź pełny 

opis kierunku

• wspierania rozwoju psychofizycznego 
i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym 
oraz w młodszym wieku szkolnym

• diagnozowania kompetencji dzieci oraz 
stymulowania ich kreatywności i twórczości

• możliwości i rozwijania potencjału dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

• pracy z grupą, aranżowania przestrzeni 
edukacyjnej w sposób odpowiedni do potrzeb 
i zainteresowań dzieci

• kierowania procesami kształcenia i wychowania 
dzieci przy ich wspieraniu

• kreatywności, poczucia sprawstwa 
i odpowiedzialności

• identyfikowania potrzeb dzieci i właściwego 
na nie odpowiadania

Czego się nauczysz?

Warto studiować, bo ...

• zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno-
kulturowego kontekstu kształcenia, poznasz teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej 

• nabędziesz wiedzę w zakresie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i  szkole 
oraz tworzenia środowiska umożliwiającego indywidualizację oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych 
w grupach/ klasach jednolitych i zróżnicowanych wiekowo

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy przydatnej do pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Kompetencje 
uzyskane w czasie studiów są niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Będziesz się uczył od: 

dr Jolanty Nowosielskiej, 
dziekana i wykładowcy 

Wydziału Nauk Humanistyczno-
Społecznych w Olsztynie Uczelni 

Korczaka. 

Doktor nauk humanistycznych 
w zakresie pedagogiki, 

nauczycielka nauczania 
początkowego z wychowaniem  

przedszkolnym. Dyrektor 
alternatywnej szkoły z przyjazną 

edukacyjną przestrzenią. 
Inicjatorka i organizatorka 

ogólnopolskich konferencji 
naukowych m.in.: „Coaching 

i mentoring – nowa jakość 
w edukacji”, „Coaching 

i mentoring – drogą 
do kształtowania. osobowości.” 

Obszar zainteresowań 
naukowych to m.in. edukacja 

alternatywna i nowatorskie 
sposoby pracy z ludźmi.



• żłobkach i klubach małego dziecka

• szkołach podstawowych

• ośrodkach szkolno-wychowawczych

• placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
(np. domy dziecka, pogotowia opiekuńcze)

• placówkach zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem zamieszkania (np. bursy, internaty)

• środowiskowych domach opieki nad dzieckiem 
oraz palcówkach całkowitej opieki 

• świetlicach i klubach środowiskowych

• instytucjach wychowania pozaszkolnego

• instytucjach pomocy i opieki  oraz profilaktyki 
społecznej

PEDAGOGIKA 
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

Będziesz się uczył od:

prof. dr hab. Adama 
Massalskiego, 
wykładowcy Uczelni 
Korczaka. 

Polski historyk, profesor 
nauk humanistycznych.    
Specjalizuje się 
w zagadnieniach 
dotyczących dziejów 
oświaty i nauki na 
ziemiach polskich w XIX 
i XX wieku, a także historii 
społecznej i regionalnej. 
Wieloletni członek 
Związku Harcerstwa 
Polskiego. Autor licznych 
publikacji naukowych.

Studia I stopnia (niestacjonarne)

”Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” 
Janusz Korczak

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:



• uzyskasz wiedzę w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, metod pracy w instytucjach oświatowych 
i opiekuńczo-wychowawczych

• posiądziesz umiejętności w obszarze diagnozowania dziecka i jego rodziny, organizowania i  prowadzenia działań 
opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, a także 
działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

• wykorzystasz zdobytą wiedzę podczas praktyk realizowanych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji 
poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Warto studiować, bo ...

• rozpoznawania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych podopiecznych oraz zagrożeń 
wynikających z funkcjonowania w środowisku

• projektowania, realizacji i ewaluacji 
działań opiekuńczo-wychowawczych 
i profilaktycznych, a także wspierających rozwój 
jednostki

• podejmowania działań interwencyjnych oraz 
rozwiązywania problemów wychowawczych

• niesienia pomocy pedagogiczno-
psychologicznej uczniowi i rodzicowi

• projektowania ścieżki własnego rozwoju 
zawodowego w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego

Czego się nauczysz?

Będziesz się uczył od:

dr Piotra Kosiaka, 
pełnomocnika rektora, 

wykładowcy Uczelni Korczaka.

Nauczyciel, wychowawca, 
pasjonat nowoczesnej 

edukacji, doktorat napisany 
z bajkoterapii. Specjalizuje się 
w pedagogice alternatywnej, 

a w sposób szczególny 
pedagogice Janusza 

Korczaka. Zainteresowania 
naukowe: polityka rodzinna, 

pedagogika rodziny, polityka 
społeczna, katolicka nauka 

społeczna. Od wielu lat 
przedsiębiorca i społecznik. 

Kontakt

UCZELNIA KORCZAKA

Tel.  603 630 879

E-mail: rekrutacja@wspkorczak.eu 

www.uczelniakorczaka.pl

         uczelniakorczaka

         uczelnia_korczaka

Zeskanuj kod 
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PEDAGOGIKA 
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii

Studia I stopnia (niestacjonarne)

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie 
przyglądając się dziecku, może mu dać program,  jak poznać siebie,  jak siebie zwyciężać,  jakiego użyć 
wysiłku,  jak poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

• szkole podstawowej jako pedagog

• świetlicy szkolnej jako nauczyciel

• żłobkach, klubach małego dziecka, ośrodkach 
szkolno-wychowawczych, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, 
pogotowania opiekuńcze)

• placówkach zapewniających opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania 
nauki poza miejscem zamieszkania (internaty)

• środowiskowych domach opieki nad dzieckiem 
oraz klubach środowiskowych

• poradniach rodzinnych

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:

Będziesz się uczył od:

dr Beaty Głodzik, 
wykładowcy Uczelni 
Korczaka. 

Doktor nauk 
humanistycznych 
w zakresie pedagogiki. 
Pedagog, pedeutolog, 
trenerka i propagatorka 
Metody Marii Montessori 
w Polsce. Specjalista 
w pracy z dziećmi (0-3), 
we wczesnym nauczaniu 
matematyki, a także 
z zakresu integracji 
sensorycznej. Dyrektor 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 
Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej.



Warto studiować, bo ...

• uzyskasz profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i logopedii

• nauczysz się pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się oraz z wadami wymowy

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie 
kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

• będziesz realizować program kształcenia 
na miarę XXI wieku, który pozwoli rozumieć 
wyzwania współczesnej edukacji

• dzięki nowoczesnej formule studiów 
otrzymasz aktualną i praktyczną wiedzę

• poznasz nowoczesne i innowacyjne metody 
edukacji

Czego się nauczysz?

Będziesz się uczył od:

dr Marzenny Majchrzak, 
wykładowcy Uczelni 

Korczaka. 

Nauczyciel dyplomowany 
w zakresie edukacji na 

poziomie szkoły podstawowej, 
oligofrenopedagog. 

Praktyk w zakresie edukacji 
wczesnoszkolnej i informatyki 

oraz  współorganizowania 
kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Inicjatorka 

i współautorka wielu innowacji 
pedagogicznych. Autorka 
i współautorka publikacji 

z obszarów tematycznych 
dydaktyki i wychowania.  

Kontakt
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PEDAGOGIKA 
Doradztwo zawodowe

Będziesz się uczył od:

prof. dr hab. Jerzego 
Semków, 
wykładowcy Uczelni 
Korczaka.

Obszar zainteresowań 
naukowych to m.in. 
pedagogika kultury,
andragogika,
gerontopedagogika. 
Uczestnik wielu 
projektów badawczych 
dot. m.in. procesów 
samokształcenia, 
znaczenia aktywności 
społeczno-kulturowej 
w środowiskach 
lokalnych. Autor licznych 
monografii, artykułów 
naukowych i referatów.

Studia I stopnia (niestacjonarne)

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby 
rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało” Janusz Korczak

• placówkach oświatowo-wychowawczych, 
szkołach, akademickich biurach karier, 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych

• instytucjach rynku pracy: publiczne służby 
zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje 
zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, 
instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa 
lokalnego

• centrach integracji społecznej

• działach HR, szkoleń i kadr

• organizacjach pozarządowych

• założonej przez siebie działalności gospodarczej 
jako doradca, trener, coach kariery

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:



Będziesz się uczył od: 

dr Marka Kawy, 
wykładowcy Uczelni Korczaka.

Doktor nauk humanistycznych, 
filolog, antropolog, 

amerykanista. Posiada dyplom 
Executive-MBA. Autor wielu 

publikacji i współautor książek. 
Publikował m.in. w „Polish 

News (Chicago)”, „First Things”, 
„Mysl.pl”. Zaangażowany 

w wiele projektów UE 
o profilu międzynarodowym 

i innowacyjnym, np. w ramach 
Erasmus+, EFS. Społecznik 

i wieloletni samorządowiec. 
Poseł na Sejm V kadencji, 

wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Opola (2014-18), kilka 

lat współzarządzał regionalną 
agencją płatniczą. 

Warto studiować, bo ...

Czego się nauczysz?

• wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu 
o predyspozycje osobowe oraz edukację 
zawodową

• poruszania się po rynku pracy, znajomości tego 
rynku i zachodzących na nim procesów oraz 
kierunków zmian

• technik aktywnego poszukiwania pracy

• wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji 
do projektowania procesu doradczego 
i coachingu kariery

• wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy 
nad zmianą zachowania klienta

• kształtowania własnego rozwoju zawodowego 
i budowania osobistej marki

• poszerzysz swoją wiedzę w zakresie andragogiki, dydaktyki pracy, poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa 
kariery, podstaw koncepcji wyboru zawodu i rozwoju kariery, warsztatu pracy doradcy zawodowego i coacha

• nauczysz się posługiwania warsztatem diagnostycznym w doradztwie zawodowym i edukacyjnym oraz tworzenia 
własnego warsztatu metodycznego bazującego na metodach i narzędziach doradztwa zawodowego i coachingu 
kariery, wykorzystując nowoczesne techniki pracy

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: pedagogiki, psychologii i socjologii w kontekście zjawisk społeczno-
kulturowych zachodzących nie tylko na rynku pracy, ale też w najbliższym środowisku człowieka (rodzina, praca, szkoła).

Absolwent spełnia wymagania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji, stawiane 
doradcom zawodowym i szkolnym.
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA  
I WCZESNOSZKOLNA

Będziesz się uczył od:

dr Małgorzaty Balukiewicz, 
wykładowcy Uczelni 
Korczaka.

Obszar zainteresowań 
naukowych to m.in. 
organizacja warunków 
działania pedagogicznego 
w ujęciu historycznym, 
funkcje zawodowe 
nauczyciela szkoły specjalnej 
oraz jego kompetencje 
osobowościowe. Autorka 
publikacji  z zakresu historii 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem m.in. „Miłość jako 
powinność nauczyciela 
wychowawcy w pracach 
wybranych pedagogów.” 

Studia II stopnia magisterskie uzupełniające (niestacjonarne)

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając 
się dziecku, może mu dać program,  jak poznać siebie,  jak siebie zwyciężać,  jakiego użyć wysiłku,  jak  poszukiwać 
własnej drogi życia” Janusz Korczak

• przedszkolach i innych placówkach opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym

• klasach I-III szkół podstawowych

• świetlicach szkolnych

• placówkach oświatowo-wychowawczych

• poradniach specjalistycznych i rodzinnych

• instytucjach profilaktyki społecznej

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:
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• konstruowania planów dydaktyczno-
wychowawczych oraz organizowania zajęć dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas 
I-III

• tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka 
borykającego się z trudnościami, które wynikają 
z jego nieharmonijnego rozwoju

• efektywnego doboru metod pracy z dzieckiem 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,  
a także odpowiedniego wyboru zabaw i gier 
edukacyjno-rozwojowych 

Czego się nauczysz?

Warto studiować, bo ...

• zgłębisz tematykę teorii i koncepcji psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych i filozoficznych, stanowiących 
teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

• nabędziesz umiejętność samodzielnego posługiwania się wiedzą z różnych dyscyplin naukowych w celu analizy 
i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych

• zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole

Będziesz się uczył od: 

mgr Marty Miłoń, 
wykladowcy Uczelni Korczaka.

Obszar zainteresowań 
naukowych to m.in 

psychpedagogika kreatywności, 
terapia pedagogiczna, edukacja 

z zakresie sztuk plastycznych, 
neurodydaktyka.  

Nauczyciel współorganizujący 
kształcenie specjalne 

dla uczniów ze spektrum 
autyzmu oraz zaburzeniami 

hiperkinetycznymi.  
Od lat doskonali kadry 

pedagogiczne oraz rodziców, 
młodzież i dzieci z zakresu 

rozwoju kompetencji, 
pozytywnej komunikacji 

i sensodydaktyki.



• szkołach podstawowych

• placówkach szkolno-wychowawczych

• internatach i bursach

• placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
(wsparcia dziennego, rodzinnych, 
interwencyjnych, socjalizacyjnych)

• poradniach psychologiczno-pedagogicznych

• ośrodkach pomocy społecznej

• ośrodkach interwencji kryzysowej

• centrach pomocy rodzinie

PEDAGOGIKA 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Studia II stopnia magisterskie uzupełniające (niestacjonarne)

”Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” 
Janusz Korczak

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:

Będziesz się uczył od:

dr Barbary Olszewskiej,  
wykładowcy Uczelni 
Korczaka. 
Obszar zainteresowań 
naukowych to m.in. 
innowacje pedagogiczne 
w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, 
doradztwo i wsparcie 
edukacji osób 
z niepełnosprawnością i 
ich aktywizacji zawodowej 
oraz  planowania ścieżki 
kariery. Uczestnik 
projektów unijnych m.in. 
„Budowa zintegrowanego 
systemu aktywizacji 
społeczno -  zawodowej 
niepełnosprawnej 
młodzieży oraz ich rodzin”. 



• zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej

• wykorzystasz praktyczną wiedzę z zakresu planowania, prowadzenia i ewaluacji działań opiekuńczo-wychowawczych 

• nabędziesz umiejętności w obrzarze diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz planowania 
i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych 

Warto studiować, bo ...

• rozpoznawania indywidualnych możliwości 
rozwojowych ucznia 

• prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, np. 
dydaktyczno-wyrównawczych czy korekcyjno-
kompensacyjnych

• organizowania i prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych

• interpretowania zjawisk społecznych i sytuacji 
wychowawczych dotyczących zarówno 
jednostek, jak i grup

• rozwiązywania konkretnych problemów dzieci i 
młodzieży

Czego się nauczysz?

Będziesz się uczył od:

dr Marty Filipowicz, 
wykładowcy Uczelni Korczaka. 

Doktor nauk humanistycznych 
w zakresie pedagogiki. Obszar 

zainteresowań naukowych to 
m. in. filozowia wychowania, 

pedagogkia personalistyczna, 
pedagogika resocjalizacyjna.  

Autorka wielu publikacji 
m. in. „ Wychowanie do 

prawdy. Rozważania 
wokół myśli Wojciecha 

Chudego”, „Resocjalizacja 
nieletnich niedostosowanych 
społecznie. Teoria i praktyka”, 

„Komunikacja w resocjalizacji”.   
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PEDAGOGIKA 
Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia II stopnia magisterskie uzupełniające (niestacjonarne)

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie 
przyglądając się dziecku, może mu dać program,  jak poznać siebie,  jak siebie zwyciężać,  jakiego użyć 
wysiłku,  jak poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

• poradniach psychologiczno-pedagogicznych

• placówkach edukacyjnych

• ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży 
z problemami edukacyjnymi

• świetlicach szkolnych

• internatach i bursach

• ośrodkach interwencji kryzysowej

• centrach pomocy rodzinie

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:

Będziesz się uczył od:

dr Teresy Lewandowskiej - 
Kidoń, wykładowcy  
Uczelni Korczaka. 

Obszar zainteresowań 
naukowych to m. in. 
edukacja i terapia 
pedagogiczna dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 
psychospołeczne 
funkcjonowanie dzieci 
chorych, przeciwdziałanie 
marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu.
Autorka licznych publikacji 
m.in. „Rozwijanie poczucia 
własnej wartości u dzieci 
w młodszym wieku 
szkolnym”.



Warto studiować, bo ...

• zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz diagnozowania 
sytuacji wychowawczych i opiekuńczych

• zapoznasz się z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wybranych metod wspomagających prawidłowy 
rozwój i korygujących jego zaburzenia

• zgłębisz zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej, neurologii, neuropsychologii, dysleksji i wspomagania rozwoju 
emocjonalnego dzieci i młodzieży

• realizacji badań i działań diagnostycznych 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się

• projektowania oraz prowadzenia zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych i innych 
zajęć terapeutycznych dla uczniów ze 
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i 
zaburzeniami rozwojowymi

• planowania, prowadzenia i oceny zajęć 
warsztatowych z zakresu komunikacji 
społecznej i umiejętności wychowawczych, 
organizowanych dla rodziców i nauczycieli

Czego się nauczysz?

Będziesz się uczył od:

dr Pauliny Broży, 
wykładowcy Uczelni 

Korczaka.

Doktor nauk społecznych 
w zakresie pedagogiki. 
Obszar  zainteresowań 

naukowych to m.in. pedagogika 
Korczaka, współpraca 

przedszkola i szkoły z rodziną 
dziecka oraz środowiskiem 

lokalnym, warsztat pracy 
pedagoga.  Autorka licznych 

publikacji m. in. Tutoring w pracy 
opiekuńczo-wychowawczej 

z usamodzielnianymi 
wychowankami z rodzin 

zastępczych.
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PEDAGOGIKA 
Doradztwo zawodowe

Studia II stopnia magisterskie uzupełniające (niestacjonarne)

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby 
rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało” Janusz Korczak

• placówkach oświatowo-wychowawczych, 
szkołach, akademickich biurach karier, 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych

• instytucjach rynku pracy: publiczne służby 
zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje 
zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, 
instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa 
lokalnego

• centrach integracji społecznej

• działach HR, szkoleń i kadr

• organizacjach pozarządowych

• założonej przez siebie działalności gospodarczej 
jako doradca, trener, coach kariery

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:

Będziesz się uczył od:

mgr Dariusza Polakowskiego,
wykładowcy Uczelni Korczaka. 

Obszar zainteresowań 
naukowych to m. in. 
zarządzanie superwizyjne, 
mediacje i negocjacje  w 
pracy socjalnej, struktura 
i organizacja pomocy 
społecznej, diagnoza 
systemu rodzinnego, polityka 
społeczna. Autor licznych 
programów i projektów 
socjalnych. 
Autor licznych publikacji 
m.in. „Oddziaływania 
resocjalizacyjne w ramach 
klubu integracji społecznej”, 
„Rodzina 500+ - pierwsze 
rezultaty badań na Śląsku”.   



Będziesz się uczył od: 

mgr Piotra Bańczyka 
wykładowcy Uczelni Korczaka.

Psycholog, trener, 
coach, doradca zawodowy 
i menadżer. Specjalizuje się 
w zagadnieniach z zakresu 

przywództwa, satysfakcji 
z pracy zawodowej i społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 
Zainicjował powstanie 

Regionalnego Ośrodka 
Wspierania Ekonomii 
Społecznej i był jego 

pierwszym kierownikiem. 
Jest członkiem Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy. Prowadzi 
badania naukowe w obszarze 

psychologii organizacji 
i zarządzania.

Warto studiować, bo ...

Czego się nauczysz?

• wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu 
o predyspozycje osobowe oraz edukację 
zawodową

• poruszania się po rynku pracy, znajomości tego 
rynku i zachodzących na nim procesów oraz 
kierunków zmian

• technik aktywnego poszukiwania pracy

• wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji 
do projektowania procesu doradczego 
i coachingu kariery

• wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy 
nad zmianą zachowania klienta

• kształtowania własnego rozwoju zawodowego 
i budowania osobistej marki

• poszerzysz swoją wiedzę w zakresie andragogiki, dydaktyki pracy, poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa 
kariery, podstaw koncepcji wyboru zawodu i rozwoju kariery, warsztatu pracy doradcy zawodowego i coacha

• nauczysz się posługiwania warsztatem diagnostycznym w doradztwie zawodowym i edukacyjnym oraz tworzenia 
własnego warsztatu metodycznego bazującego na metodach i narzędziach doradztwa zawodowego i coachingu 
kariery, wykorzystując nowoczesne techniki pracy

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: pedagogiki, psychologii i socjologii w kontekście zjawisk społeczno-
kulturowych zachodzących nie tylko na rynku pracy, ale też w najbliższym środowisku człowieka (rodzina, praca, szkoła).

Absolwent spełnia wymagania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji, stawiane 
doradcom zawodowym i szkolnym.
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