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Uwaga kandydacie!
Na WZ KUL w Stalowej Woli można studiować 
pedagogikę na studiach I i II stopnia (studia 
magisterskie także w trybie niestacjonarnym). 

Na studiach I StopNIa 
można wybrać następujące specjalizacje: 

  edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
  edukacja integrująca i włączająca
  pedagogika resocjalizacyjna

Na studiach magISterSKIch 
są następujące specjalności:

  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika
  resocjalizacja z elementami mediacji sądowych

W trakcie studiów zdobędziesz kompetencje z zakresu:
  wychowania i nauczania
  opieki, diagnozy i terapii pedagogicznej
  pracy z grupami dzieci i młodzieży
  pracy w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
  pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami
  pracy z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
  poprawnej komunikacji z ludźmi

Pedagogika
ma przyszłość

Pedagodzy to potęga!

– czy dzisiaj warto studiować pedago-
gikę? przecież niż demograficzny „usuwa” 
szkoły i nauczycieli?

– Oczywiście, z  liczbami trudno dysku-
tować. One najbardziej chyba spędzają sen 
z oczu nauczycielom, wychowawcom, peda-
gogom. Specyfiką „polskiego kryzysu” (pod 
względem ekonomicznym nie jest najgorzej 
w  Europie!) stało się alarmujące załamanie 
demograficzne, lokujące nasz kraj w  koń-
cówce list światowej dzietności – zajmujemy 
211. miejsce na 233 sklasyfikowane kraje pod 
względem tzw. wskaźnika dzietności. W prak-
tyce wychodzi 1,34 dziecka na kobietę, wobec 
i tak niskiej średniej europejskiej: 1,5. 

Katastrofa ludnościowa zbiegła się w Polsce 
z odzyskaniem niepodległości. Zafascynowanie 
tzw. zachodnim stylem bycia powodowało, że 
zaczęliśmy go naśladować we wszystkich moż-
liwych dziedzinach: polityce, gospodarce czy 
kulturze. Do języka wkradły się pojęcia singla 
i singielki, prowadzących niezobowiązujący styl 
życia, który sprowadza się do robienia szybkiej 
kariery, skupiania się na egoistycznych potrze-
bach, wybujałej konsumpcji i wypełniania cza-
su przyjemnościami. Niż demograficzny uderza 
najbardziej w system oświaty (zamykane szkoły 
lub obniżanie wynagrodzeń nauczycieli w szko-
łach niepublicznych), a pośrednio w szkolnic-
two akademickie.

Ale z drugiej strony instytucja szkoły (z  jej 
starożytnymi terminami: liceum, gimnazjum, 
pedagog) jest stara jak świat. Szkoła była, jest 
i  będzie! I  dlatego mimo wahań demogra-
ficznych nauczyciel, wychowawca, pedagog 
szkolny, a  dziś pedagog-kryminolog czy wy-
chowawca policyjnej izby dziecka to zawody 
zawsze na czasie.

– Nie jest to myślenie zbyt hurraopty-
mistyczne? 

– Nauczyciele to potężna siła w państwie! 
Jak szacuje nestor polskiej pedagogiki prof. 
Aleksander Nalaskowski, liczą oni w  Polsce 

700 tysięcy osób czyli to potęga równa armii 
USA w stanie pokoju! Gdy dzięki mądrej poli-
tyce prorodzinnej i prospołecznej zatrzymamy 
w  Polsce tendencje niżu demograficznego, 
będzie to profesja znowu potrzebna w służbie 
społecznej. Wystarczy z klas 25-30-osobowych 
zrobić 15-osobowe, znajdą się wtedy nowe eta-
ty, a i jakość kształcenia i wychowania wzrośnie. 
Przypomnijmy wreszcie ciągle aktualne słowa 

światłego Polaka, ks. Stanisława Staszica – 
współtwórcy XVIII-wiecznej Komisji Edukacji 
Narodowej: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie”.

– czym różni się studiowanie peda-
gogiki w  Stalowej Woli od studiowania 
w rzeszowie, tarnobrzegu czy Kielcach?

– Studia pedagogiczne pierwszego stop-
nia ma w swojej ofercie wiele szkół wyższych 
regionu, ale tylko nieliczne – w tym nasz Wy-
dział Zamiejscowy KUL – oferują studia ma-
gisterskie i  podyplomowe. Korzystają z  nich 
studenci nie tylko z Podkarpacia, ale i ziemi 
tarnowskiej czy świętokrzyskiej. Naszym atu-
tem jest wysoka ocena działań naukowo-ba-
dawczych rankingowana przez Polską Komisję 
Akredytacyjną (rodzaj instytucji kontrolującej 

jednostki naukowe). Stalowowolska pedago-
gika to wysoko wyspecjalizowana kadra na-
ukowo-badawcza i dydaktyczna, odbywająca 
staże i kwerendy naukowe m.in. w USA, Wiel-
kiej Brytanii, Włoszech, Turcji, Łotwie, Słowa-
cji, Ukrainie; wysoko oceniane czasopismo 
naukowe „Społeczeństwo i  Rodzina” (mogą 
nam go pozazdrościć takie ośrodki, jak Rze-
szów czy Kielce); liczne, prężne koła naukowe 
studentów pedagogiki np. Koło Naukowe Pe-
dagogów „Paideia”, Koło Naukowe Młodych 
Dydaktyków czy Koło Naukowe Doktorantów 
KUL „Ars Educandi”.

– Jaka jest ścieżka kariery zawodowej 
z dyplomem magistra pedagogiki?

– W  naszym stalowowolskim Instytucie 
Pedagogiki KUL oferujemy różne ścieżki spe-
cjalności pedagogicznych. Są one zarówno 
dedykowane studiom pierwszego stopnia 
– licencjackim, jak i  drugiego stopnia – ma-
gisterskim. Największą popularnością cieszą 
się studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej 
z wychowaniem przedszkolnym; edukacji inte-
gracyjnej i włączającej wraz z oligofrenopeda-
gogiką (praca z osobami niepełnosprawnymi); 
pedagogiki resocjalizacyjnej z  elementami 
mediacji sądowych (praca w  policji, służbie 
więziennej, specjalnych ośrodkach wychowaw-
czych, sądownictwie). O zainteresowaniach na-
szych studentów, a właściwie już absolwentów 
świadczą tytuły prac magisterskich dotyczących 
pracy kobiet w jednostkach policji, zachowań 
seksualnych osób niepełnosprawnych czy pracy 
pedagoga szkolnego – kryminologa.

Dlatego gorąco zachęcam do podjęcia stu-
diów pedagogicznych na KUL w Stalowej Woli. 
To wcale nie są nudne studia, po których nie 
ma pracy! 

Rozmowa z ks. dr hab.
Romanem B. SieRoniem 
prof. KUL, kierownikiem katedry peda-
gogiki pastoralnej i  teologii wychowania 
na Wydziale Zamiejscowym Prawa i  nauk 
o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. 

Misja współczesnych czasów
– co daje młodemu człowiekowi 

studiowanie pedagogiki? 
– Pedagogika jest swego rodzaju 

misją. Nie każdy może studiować ten 
kierunek, trzeba mieć do tego predys-
pozycje osobowościowe. Pedagogika 
pozwala na rozwijanie swojej kreatyw-
ności, komunikatywności, umiejętno-
ści pomocy innym ludziom. Wszyst-
kich kompetencji, które potrzebne są 
w  pracy i  w  życiu codziennym. Pe-
dagog swoją postawą i  czynami ma 
możliwość realnego oddziaływania na 
wychowanka. Pomaga mu, wspiera, 
przez co sam wzbogaca swoje do-
świadczenie i  osobowość. Ten zawód 
daje wiele satysfakcji dzięki pracy 
z ludźmi i dla ludzi.

– co jest specjalnego w  ofercie 
dla kandydatów na kierunek peda-
gogika na KUL w Stalowej Woli?

– W Instytucie Pedagogiki realizowane 
są studia: I stopnia o specjalnościach eduka-
cja wczesnoszkolna z wychowaniem przed-
szkolnym, pedagogika resocjalizacyjna i  II 
stopnia o  specjalizacjach edukacja wcze-
snoszkolna, edukacja integracyjna i oligo-
frenopedagogika, resocjalizacja z elemen-
tami mediacji sądowych. Wykładowcami 
są praktycy i specjaliści z danych dziedzin, 
w  tym kuratorzy i  mediatorzy sądowi, 
pracownicy szkół i kuratoriów oświaty, pra-
cownicy poradni psychologiczno-pedago-
gicznych, logopedzi. Posiadają wiedzę, ale 
i pasję jej przekazywania w sposób ciekawy 
i skłaniający do myślenia. 

Podstawą programu studiów są prak-
tyki wakacyjne – student ma możliwość 

wyjazdu na kolonię, jako wychowawca. 
Zaś podczas praktyki śródrocznej nabywa 
doświadczenia np. w przedszkolu, szko-
le, domach dziecka, kurateli sądowej czy 
więzieniach, w zależności od realizowa-
nej specjalizacji. W  ramach programu 
Erasmus+ studenci mają okazję odbycia 
praktyk lub części studiów w krajach UE.

– czego jeszcze może oczekiwać 
osoba, która chce swoje studenckie 
lata związać z uniwersytetem w Sta-
lowej Woli?

– Wachlarz możliwości jest szeroki. 
W kwestii edukacyjnej: możliwość bycia 
członkiem Kół Naukowych, wolontariatu 
w Duszpasterstwie Akademickim, uczest-
nictwa w  Lubelskim Festiwalu Nauki. 
Studenci są uczestnikami konferencji na-
ukowych o zasięgu ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym, a także szkoleń. Studia 

to także życie uniwersyteckie – coroczne 
Juwenalia, spotkania w klubie studenc-
kim, wyjazdy na wycieczki i uroczystości, 
spotkania integracyjne. Podczas studiów 
można realnie zaangażować się w życie 
Uniwersytetu oraz poznać wielu interesu-
jących ludzi i nawiązać nowe przyjaźnie.

– Jaką przyszłość zawodową mają 
absolwenci pedagogiki na WZ KUL 
w Stalowej Woli?

– Dla wielu osób pedagog jest syno-
nimem nauczyciela. Pedagogika daje 
większe możliwości. Proces wychowania, 
uczenia człowieka to nie jest tylko wiek 
szkolny, ale i dorosłe życie. Stąd też, coraz 
więcej absolwentów naszej uczelni pracuje 
z osobami starszymi, np. w domach pomo-
cy społecznej. Potencjalne miejsca pracy 
to placówki oświatowo-wychowawcze, 
poradnie specjalistyczne, ośrodki terapeu-

tyczne, wymiar sprawiedliwości i szeroko 
rozumiane szkolnictwo. Jesteśmy świad-
kami coraz większych problemów wy-
chowawczych, edukacyjnych, związanych 
z uzależnieniami, co powoduje, że zawód 
pedagoga ma przed sobą przyszłość.

Rozmowa z Renatą matUSiaK, 
prezesem Koła Doktorantów KUL 
„ars educandi” na WZPinoS KUL 
w Stalowej Woli

System pomocy 
Studentka pedagogiki SyLWia BanacZyK: 
– Tym, co wyróżnia KUL w Stalowej Woli, jest szeroko rozbudowa-

ny system stypendiów dla studentów. Uczelnia oferuje jeden z naj-
lepszych w Polsce programów pomocowych dla studentów zdolnych, 
niezamożnych, zaangażowanych. Suma stypendiów może osiągnąć 
nawet 1200-1500 zł. 

Studiując na WZ KUL w Stalowej Woli, można uzyskać stypen-
dium naukowe i  socjalne, dla kierunków technicznych dodatkowo 
stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola w wysokości 300 zł 
miesięcznie. Specjalną pomoc dla zaangażowanych studentów fun-
duje również Fundacja Uniwersytecka KUL, wspomagająca Wydział 
Zamiejscowy w Stalowej Woli. Koszt studiowania w Stalowej Woli to 
połowa kosztów studiowania w dużym mieście.

Uczelnia zapewnia studentom miasteczko akademickie, a tak-
że miejsca, gdzie można odpocząć, zdrowo zjeść oraz się pomo-
dlić. To wszystko jest w jednym miejscu, bez korków i uciążliwych 
dojazdów. 

Wygodne akademiki stalowowolskiego KUL, z pokojami jedno- 
i  dwuosobowymi, położone są w zacisznym parku. Koszt miejsca 
w pokoju dwuosobowym wynosi 280 zł, natomiast w jednoosobo-
wym 380 zł. 

W  pobliżu naszej uczelni do dyspozycji studenta znajdują się 
rekreacyjne parki, nowoczesne laboratoria oraz jedna z  najnowo-
cześniejszych w Polsce bibliotek. 

Ze swojej strony zachęcam wszystkich studentów, i tych przy-
szłych i obecnych,  aby nie marnowali swojego cennego czasu 
i zdecydowali się pogłębić swoją wiedzę, podejmując nieodpłatne 
studia na WZ KUL w Stalowej Woli.

Ks. prof. RoMan SieRoń: – To wcale nie są 
nudne studia, po których nie ma pracy.

RenaTa MaTUSiaK: – Pedagogika 
rozwija kompetencje potrzebne w pracy 
i życiu codziennym.


