
Czym  jest pedagogika  ? 

Rola pedagoga to dość ambitny zawód. Bardzo często nie doceniany, ale jakże potrzebny w 

dzisiejszym zabieganym świecie. Człowiek szczególnie ten najmłodszy przyswaja sobie 

mechanizmy i reakcje od dorosłych – zarówno te dobre jak i te złe. Warto, aby na tym etapie 

zadbać o odpowiedni rozwój. Przecież stare przysłowie mówi „czym skorupka za młodu 

nasiąknie…” Wiele w tym prawdy. Rodzice nie zawsze mają do końca czas oraz odpowiednią 

wiedzę by dotrzeć do najmłodszych. Aby temu sprostać potrzebny im przewodnik, ktoś kto 

pomoże im poprowadzić ich dziecko przez świat. Nie zrobi tego za nich, ale tylko ich wesprze. 

Skupiliśmy się tu co prawda na wąskim wycinku nauki jaką jest Pedagogika i to tej 

najpopularniejszej poświęconej dzieciom, niemniej spektrum działań tego obszaru jest dość 

szerokie i obejmuje w zasadzie cały etap życia człowieka. 

Wyższa Szkoła Gospodarki zagadnieniem Pedagogiki jako nauki zajmuje się od początku 

istnienia uczelni. Przecież na co dzień styczność wykładowcy ze studentem to nawiązanie 

relacji na której ta dziedzina wiedzy bazuje. Naukowy charakter zyskała ona w 2010 roku gdy 

uruchomione zostały studia pierwszego stopnia na tym kierunku, kształcące studentów na 3-

letnich studiach licencjackich. Na dzień dzisiejszy w świat wypuściliśmy cztery roczniki 

studentów. Przez ten czas wiele się nauczyliśmy, m.in. że wiedza z zakresu Pedagogiki 

powinna być oparta przede wszystkim na praktyce. Taki charakter te studia mają, gdzie 

teoria jest uzupełnieniem tego, co student nauczy się podczas swojej aktywności. Może być 

to realizowane dzięki sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Centrum Projektów 

Edukacyjnych, Przedszkolu Akademickiemu, Żłobkowi Uczelnianemu, Placówce Doskonalenia 

Nauczycieli oraz Niepublicznemu Domowi Kultury WSG. Koniec roku 2016 był dla WSG dość 

pracochłonny. Gdyż złożone zostały wnioski o uruchomienie kolejnych kierunków studiów, 

ale też był czasem radości. Kilka dni przed sylwestrem dotarła do nas wiadomość o zgodzie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację studiów z kierunku Pedagogika o profilu 

praktycznym na drugim stopniu, dzięki czemu możemy kształcić kadrę z tytułem magistra. 

Formalnie tryb magisterski uruchomiony zostanie od lutego, natomiast już dziś zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych tą dziedziną. Przypomnijmy, że zgodnie konwencją bolońską 

studia drugiego stopnia może realizować każdy student, który posiada ukończony pierwszy 

stopień studiów. Profil pedagogika będzie rozszerzony o specjalizacje: usługi społeczne, 

psychopedagogika, pedagogika senioralna i pedagogika międzykulturowa.   

Przewidywana wybieralność specjalizacji na kierunku pedagogiki  

Najciekawszą specjalizacją dla studentów w tym roku może okazać się pedagogika senioralna 

ze względu na wzrost starzenia się populacji, która w tej chwili wynosi 15% społeczeństwa w 

wieku emerytalnym a już za 30 lat będzie wynosiła aż 25%. Z tego względu potrzebni będą 

pracownicy wyspecjalizowani w tym obszarze. Jednakże wielostronnie rozwija się obszar 

usług społecznych wynikający z działań różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, aranżacji 



aktywizacyjnych i prospołecznych dlatego uważamy, że ta specjalizacja również może cieszyć 

się dużym zainteresowaniem. 

Pedagogika senioralna 

Ten obszar ma przede wszystkim przygotować studentów do pracy z osobami starszymi. Od 

wielu lat uczelnie próbują zaproponować kandydatom obszary o tematyce gerontologii czyli 

nauce o procesach starzenia się, jednakże jest to pojęcie jeszcze nie do końca zakorzenione 

w społeczeństwie. Ludzie słyszący to wyrażenie stereotypowo kojarzą je z osobami z 

dysfunkcjami. W tej chwili jest coraz więcej osób starszych w społeczeństwie, ponieważ 

długość życia na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat wydłużyła się aż o 10 lat. Dzięki temu 

populacja dożywa 80 roku życia i to w pełnej aktywności fizycznej. Z tego powodu rośnie 

zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zajmowaliby się animacją czasu wolego osób 

starszych, aktywizacją społeczną, umysłową oraz fizyczną, organizacją eventów dla ludzi w 

kwiecie wieku.  

Dodatkowe uprawnienia? 

Specjalizacje, które uczelnia ma do zaoferowania na kierunku Pedagogika wyposażają w 

kompetencje, dające określoną wiedzę i kształtują określone umiejętności. W sytuacji, gdy na 

studia z zakresu tej dziedziny wiedzy przyjdzie absolwent innego kierunku, nawet z innej 

placówki, bo przepisy dają taką możliwość (wspomniany już system boloński), to słuchacze 

mogą w ramach modułu podyplomowego jednocześnie zrealizować studia drugiego stopnia - 

magisterskie oraz studia podyplomowe zdobywając tym samym dodatkowe uprawnienia 

pedagogiczne. 
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