
UczyMY  pomagać!
PomagaMY  uczyć!

Przewodnik
 

dla kandydatów
na studia
oferta edukacyjna 2023–2024
- studia pierwszego stopnia
- studia drugiego stopnia
- studia jednolite magisterskie





O uczelni 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej swoje dziedzictwo
wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku
Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Podczas stuletniego
funkcjonowania Uczelnia stała się miej scem poszukiwania prawdy, przekazywania
wiedzy i pielęgnowania kultury. Misją Akademii, zgodnie z przesła niem patronki
„nie ma kaleki – jest człowiek”, jest przygotowanie specjalistów do pracy na rzecz
wsparcia innych.

Za skrótem APS kryje się wieloletnia tradycja
w realizacji ważnych dla naszej misji wartości, 
które dzisiaj możemy odczytać jako:
A – akceptacja, 
P – partycypacja, 
S – solidarność społeczna.

Zeskanuj kod QR 
i odwiedź naszą 
stronę internetową



Studia I stopnia (3 - letnie)

Masters in Children's Rights 
and Childhood Studies

Logopedia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i szkolna

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika zdolności i informatyki

Socjologia

Studia II stopnia (2 - letnie)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i szkolna

Praca socjalna

Socjologia

zeskanuj kod QR 
i zapisz się na wybrane studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

Pedagogika

Praca socjalna

Praca socjalna z rodziną                                            
 (asystentura i poradnictwo)
Organizacja pracy socjalnej w środowisku lokalnym

MODUŁY:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych 

Pedagogika

Media cyfrowe
Arteterapia

MODUŁY:

Animacja społeczno-kulturowa
Edukacja medialna i techniki dziennikarskie
Psychopedagogika kreatywności
Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej

SPECJALNOŚCI:

Artystyczny
Arteterapeutyczny

MODUŁY:

Edukacyjny content design 
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
Trener grupowy i animator zmiany społecznej

SPECJALNOŚCI:

Studia stacjonarne 2023/2024 

 

Mediacje rodzinne i społeczne 
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej

MODUŁY:



Studia I stopnia (3 - letnie)

Logopedia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i szkolna

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia II stopnia (2 - letnie)

Pedagogika

Edukacja teatralna i muzyczna
Opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią

SPECJALNOŚCI:

Studia niestacjonarne 2023/2024 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika korekcyjna
Pedagogika żłobkowa

MODUŁY:

Fizjoterapia* 

Studia jednolite magisterskie (5 - letnie)
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika specjalna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób  z zaburzeniami słuchu (Surdopedagogika)
Terapia pedagogiczna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku (Tyflopedagogika)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

SPECJALNOŚCI:

Psychologia

Psychologia kliniczna
Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
Stosowana psychologia społeczna

SPECJALNOŚCI:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i szkolna

Studia jednolite magisterskie (5 - letnie)
stacjonarne

*w przypadku uzyskania zgody przez MEiN



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Edukacji Artystycznej

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

poziom: studia pierwszego stopnia (3 lata), studia drugiego stopnia (2 lata) 
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy
w Polsce i za granicą
uzyskanie uprawnień zawodowych artysty plastyka
uzyskanie uprawnień nauczyciela plastyki po ukończeniu łącznie
studiów pierwszego i drugiego stopnia

Atuty kierunku:

do niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez
wykorzystanie znajomości sztuk pięknych
do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki              
 i edukacji pozaszkolnej, mediach drukowanych i elektronicznych
mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej

Studia przygotowują:

studia pierwszego stopnia

media cyfrowe
arteterapia

Moduły:

średnia ocen uzyskanych                            
na studiach I stopnia
ocena na dyplomie licencjata                       
(czyli ocena końcowa ukończenia
studiów pierwszego stopnia)

Kryteria kwalifikacji:

studia drugiego stopnia 

artystyczny
arteterapeutyczny

Moduły:

autoprezentacja kandydata
język polski - poziom podstawowy                 
lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy              
lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka, język
łaciński i kultura antyczna, wiedza          
 o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki

Masters in Children's Rights and 
Childhood Studies

poziom: studia drugiego stopnia (2 lata) 
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

solid knowledge of the English language
at least B+
grade point average obtained in the first
degree programme
the grade on the bachelor's degree                  
(i.e. the final grade for the completion  
 of the first degree programme)

Eligibility criteria:

studia drugiego stopnia

leaders and defenders of children's rights in various educational
institutions and settings
persons dealing with children's problems in various organisations
child rights activists
counsellors, public advocates and educators of children's rights

The studies prepare:

pedagogical tutoring
research, action and protection of children's rights
individual pedagogical tutoring
international tutors

Strengths of the course:



oferta edukacyjna 2023–2024

Logopedia

poziom: studia pierwszego stopnia (3 lata)
forma: stacjonarna i niestacjonarna
profil: ogólnoakademicki

program kształcenia, w którym wiedza i umiejętności narastają
stopniowo: od podstaw logopedii do wiedzy oraz umiejętności
zawodowych
program studiów opracowany został przez logopedów                    
 z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
spełnia oczekiwania współczesnego rynku pracy oraz zalecenia
logopedycznego - polskiego i europejskiego - środowiska
zawodowego
nauczyciele akademiccy są nie tylko pracownikami naukowymi,   
 ale także logopedami – praktykami wysoko ocenianymi przez
opiekunów osób z zaburzeniami mowy
nasi logopedzi specjalizują się w diagnozowaniu i terapii dzieci        
 i dorosłych z zaburzeniami mowy o różnych patomechanizmach
(także z wadami genetycznymi/ sprzężonymi zaburzeniami                    
w rozwoju)
bogaty program praktyk zawodowych umożliwia rozwijanie wiedzy
i umiejętności zdobywanych podczas zajęć teoretycznych oraz
ułatwia absolwentom nawiązywanie kontaktów służących
znalezieniu miejsca zatrudnienia

Atuty kierunku:

rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca
predyspozycje do wykonywania zawodu
język polski - poziom podstawowy                
lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy              
lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,   
 język łaciński i kultura antyczna, wiedza 
 o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

logopedów do pracy z dziećmi z zaburzeniami w zakresie wymowy
nauczycieli - logopedów, mogących podejmować pracę                   
 w placówkach oświatowych, świetlicach terapeutycznych,
ośrodkach i ogniskach dziecięcych 
logopedów, którzy ukończyli studia na kierunku logopedia drugiego
stopnia, do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
szpitalach i gabinetach ochrony zdrowia oraz w mediach

Studia przygotowują:

studia pierwszego stopnia

Instytut Wspomagania Rozwoju 
Człowieka i Edukacji



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki

Pedagogika

poziom: studia pierwszego stopnia (3 lata) 
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia pierwszego stopnia

animacja społeczno - kulturowa
edukacja medialna i techniki
dziennikarskie
psychopedagogika kreatywności
edukacja dorosłych i coaching kariery
zawodowej

Specjalności:

język polski - poziom podstawowy              
lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy               
lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:
edukacyjnych zawodów zaufania społecznego (m.in. animator,
edukator, coach)
pracy w instytucjach publicznych i komercyjnych
działań pedagogicznych z udziałem osób w różnym wieku                   
i z różnymi możliwościami rozwojowymi
projektowania własnego rozwoju zawodowego
realizacji zadań zawodowych w duchu inkluzji społecznej 

Studia przygotowują do:

cztery sprofilowane zawodowo specjalności do wyboru
łączenie wiedzy naukowej z treningiem umiejętności praktycznych
powiązanie rozwoju zawodowego i osobistego (starannie dobrane
miejsca praktyk, tutoring)
program studiów konsultowany z otoczeniem społecznym            
 (w tym – z pracodawcami)
kadra dydaktyczna stawiająca wyzwania i wrażliwa na
indywidualne potrzeby

Atuty kierunku:



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki

Pedagogika

poziom: studia drugiego stopnia (2 lata) 
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia drugiego stopnia

edukacyjny content design
trener grupowy i animator zmiany
społecznej
pedagogika pracy i zarządzanie
zasobami ludzkimi
pedagogika resocjalizacyjna                            
z kryminologią

Specjalności:

język polski - poziom podstawowy           
lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy               
lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

cztery unikatowe specjalności do wyboru
indywidualizacja ścieżki kształcenia (moduły przedmiotowe,
fakultety, tutoring)
doskonalenie kompetencji językowych (konwersatoria                      
 w języku obcym)
program studiów konsultowany z otoczeniem społecznym             
 (w tym – z pracodawcami)
inspirująca i wspierająca kadra dydaktyczna

Atuty kierunku:

edukacyjnych zawodów zaufania społecznego (m.in. trener, kurator,
pracownik działu HR,  twórca treści medialnych)
pracy w instytucjach publicznych i komercyjnych
refleksyjnej realizacji zadań zawodowych
dostrzegania aktualnych trendów społecznych
kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej 

Studia przygotowują do:



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki

Pedagogika

poziom: studia drugiego stopnia (2 lata) 
forma: niestacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia drugiego stopnia

edukacja teatralna i muzyczna
opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika pracy i zarządzanie
zasobami ludzkimi
pedagogika resocjalizacyjna                    
 z kryminologią

Specjalności:

język polski - poziom podstawowy      
 lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy        
 lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:
edukacyjnych zawodów zaufania społecznego                          
 (m.in. edukator, pracownik działu HR, wychowawca, kurator)
pracy w instytucjach publicznych i komercyjnych
refleksyjnej realizacji zadań zawodowych
dostrzegania aktualnych trendów społecznych
kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej 

Studia przygotowują do:

cztery unikatowe specjalności do wyboru
indywidualizacja ścieżki kształcenia (moduły przedmiotowe,
fakultety, tutoring)
doskonalenie kompetencji językowych (konwersatoria                            
w języku obcym)
program studiów konsultowany z otoczeniem społecznym            
 (w tym – z pracodawcami)
inspirująca i wspierająca kadra dydaktyczna

Atuty kierunku:



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i szkolna

poziom: studia pierwszego stopnia (3 lata) 
forma: stacjonarna, niestacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia pierwszego stopnia

język polski - poziom podstawowy       
 lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy        
 lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

jest dostosowany do potrzeb pracodawców z obszaru opieki             
i wychowania
odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce                    
i za granicą
jako kierunek nauczycielski - otwiera drogę do zdobycia uprawnień
do pracy w szkole (m.in. pedagog szkolny lub wychowawca
świetlicy)
oferuje praktyki w partnerskich szkołach, instytucjach                                  
i organizacjach 
jest prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę uznanych
naukowców i doświadczonych praktyków 

Atuty kierunku:

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
na stanowiskach związanych z pieczą zastępczą i asystenturą
rodziny
w organizacjach pozarządowych
w żłobkach i klubach malucha 
z seniorami
w szkole (np. pedagog szkolny, wychowawca)                                                   
po ukończeniu studiów II stopnia na tym samym kierunku 

Studia przygotowują 
do pracy:



studia drugiego stopnia

średnia ocen uzyskanych                                
na studiach I stopnia
ocena na dyplomie licencjata                         
(czyli ocena końcowa ukończenia
studiów pierwszego stopnia)

Kryteria kwalifikacji:

oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i szkolna

poziom: drugiego stopnia (2 lata) 
forma: stacjonarna, niestacjonarna
profil: ogólnoakademicki

jako kierunek nauczycielski, odpowiada aktualnym standardom
kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela 
oferuje atrakcyjny, autorski program studiów, integrujący teorię       
 i praktykę w ramach koncepcji badania przez działanie
(integrowanie treści z przedmiotów, praktyk w szkole oraz
aktywności na seminarium magisterskim)
rozwija refleksyjność i umiejętność monitorowania stanu własnej
wiedzy i kompetencji (programy tutoringowe)
jest prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę uznanych
naukowców i doświadczonych praktyków 

Atuty kierunku:

w szkole np. jako wychowawca lub pedagog szkolny
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                     
na stanowiskach związanych z pieczą zastępczą i asystenturą
rodziny 
w organizacjach pozarządowych 
w żłobkach i klubach malucha
z seniorami

Studia przygotowują
do pracy:



oferta edukacyjna 2023–2024

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

poziom: studia jednolite magisterskie (5 lat)
forma: stacjonarna, niestacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia jednolite magisterskie

poprawna wymowa – na podstawie
zaświadczenia wydanego przez
logopedę
język polski - poziom podstawowy           
lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy                
lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

program studiów uwzględnia szeroki zakres kompetencji
nauczyciela, w tym moduły do wyboru: dotyczące pracy z małym
dzieckiem (m.in. w żłobku, klubie dziecięcym, najmłodszej grupie
przedszkolnej) oraz pracy z dziećmi w grupach zróżnicowanych;
jako jedyny w Polsce otrzymał w 2021 roku międzynarodowy
certyfikat jakości Fundacji Ashoka, a w 2023 r. aż DWA! certyfikaty
akredytacyjne: Certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat
Nadzwyczajny „Laur Pracodawców”, przyznawane na drodze
Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego.
zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy nauczyciele
akademiccy i praktycy, współpracujący w ramach projektów
międzynarodowych z wieloma ośrodkami zagranicznymi                               
i wykorzystujący nowoczesne metody profesjonalnego rozwoju
studentów
absolwenci naszej specjalności wyróżniają się poziomem wiedzy                  
i umiejętności, i są wysoko cenieni na rynku pracy

Atuty kierunku:

nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, niani  lub dziennego
opiekuna dziecka
nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych oraz
wychowawcy w internatach

Studia przygotowują do zawodu:

Instytut Wspomagania Rozwoju 
Człowieka i Edukacji



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki Specjalnej

Pedagogika resocjalizacyjna

poziom: studia pierwszego stopnia (3 lata)
forma: stacjonarna, niestacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia pierwszego stopnia

język polski - poziom podstawowy        
 lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy                   
lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki
nieprzystosowania społecznego
wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści,
doświadczeni praktycy
program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy
w Polsce i za granicą
praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy,
umiejętności, kontaktów zawodowych
możliwość uzyskania ciekawego poszukiwanego na rynku pracy
zawodu

Atuty kierunku:

do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi
nieprzystosowaniem społecznym, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej będą kreatywnymi
pedagogami resocjalizacyjnymi wyposażonymi w najnowszą
wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej a także                                    
w umiejętności diagnozowania, projektowania, organizowania                     
i realizowania procesu wychowania, resocjalizacji oraz
wspomagania procesu nauczania

Studia przygotowują:



oferta edukacyjna 2023–2024

Pedagogika specjalna

poziom: studia jednolite magisterskie (5 lat)
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

język polski - poziom podstawowy      
 lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy       
 lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

edukacja i rehabilitacja osób                         
z niepełnosprawnością intelektualną
edukacja i terapia osób                                    
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
edukacja i rehabilitacja osób                            
z zaburzeniami słuchu
(Surdopedagogika)
terapia pedagogiczna
edukacja i rehabilitacja osób                         
z niepełnosprawnością wzroku
(Tyflopedagogika)
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalności:

Instytut Pedagogiki Specjalnej

możliwość zdobycia interdyscyplinarnej, specjalistycznej wiedzy         
i umiejętności dotyczących edukacji, rehabilitacji i terapii osób         
 z niepełnosprawnościami oraz osób ze zróżnicowanymi potrzebami
program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy
w Polsce i za granicą, kładący nacisk na praktyczną stronę
nabywanych specjalistycznych kompetencji
praktyki zawodowe umożliwiające rozwijanie i pogłębianie wiedzy   
i umiejętności oraz zdobywanie kontaktów zawodowych
otwierających perspektywę zatrudnienia
absolwenci wszystkich specjalności pedagogiki specjalnej                  
są wysoko cenieni na rynku pracy
zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, nauczycieli
akademickich i praktyków wykorzystujących nowoczesne metody
profesjonalnego rozwoju studentów

Atuty kierunku:

wykonywania regulowanego przez prawo zawodu pedagoga
specjalnego
pełnienia roli nauczyciela specjalisty w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych i integracyjnych oraz poradniach
psychologiczno-pedagogicznych pracującego z uczniami                  
 z niepełnosprawnościami oraz uczniami ze zróżnicowanymi
potrzebami edukacyjnymi – zgodnie z wybraną specjalnością 
pełnienia roli nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych           
w placówkach specjalnych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną
niepełnosprawnością intelektualną - zgodnie z wybraną
specjalnością
wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnościami                                              
i ze zróżnicowanymi potrzebami

Studia przygotowują do:

studia jednolite 
magisterskie



oferta edukacyjna 2023–2024

Pedagogika specjalna

poziom: studia jednolite magisterskie (5 lat)
forma: niestacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia jednolite 
magisterskie

język polski - poziom podstawowy      
 lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy        
 lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

edukacja i rehabilitacja osób                            
z niepełnosprawnością intelektualną
terapia pedagogiczna
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalności:

Instytut Pedagogiki Specjalnej

możliwość zdobycia interdyscyplinarnej, specjalistycznej wiedzy               
i umiejętności dotyczących edukacji, rehabilitacji i terapii osób                       
z niepełnosprawnościami oraz osób ze zróżnicowanymi potrzebami
program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy
w Polsce i za granicą, kładący nacisk na praktyczną stronę
nabywanych specjalistycznych kompetencji
praktyki zawodowe umożliwiające rozwijanie i pogłębianie wiedzy       
i umiejętności oraz zdobywanie kontaktów zawodowych
otwierających perspektywę zatrudnienia
absolwenci wszystkich specjalności pedagogiki specjalnej                             
są wysoko cenieni na rynku pracy
zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, nauczycieli
akademickich i praktyków wykorzystujących nowoczesne metody
profesjonalnego rozwoju studentów

Atuty kierunku:

wykonywania regulowanego przez prawo zawodu pedagoga
specjalnego
pełnienia roli nauczyciela specjalisty w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych i integracyjnych oraz poradniach
psychologiczno-pedagogicznych pracującego z uczniami                    
z niepełnosprawnościami oraz uczniami ze zróżnicowanymi
potrzebami edukacyjnymi – zgodnie z wybraną specjalnością 
pełnienia roli nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych       
 w placówkach specjalnych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną
niepełnosprawnością intelektualną - zgodnie z wybraną
specjalnością
wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnościami                                
i ze zróżnicowanymi potrzebami

Studia przygotowują do:

https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/offer/RSW2022/programme/DU-PE-N-EZG/?from=field:PE
https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/offer/RSW2022/programme/DU-PE-N-EZG/?from=field:PE
https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/offer/RSW2022/programme/DU-PE-N-EZG/?from=field:PE


oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki

Pedagogika zdolności i informatyki

poziom: studia pierwszego stopnia (3 lata)  
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia pierwszego stopnia

język polski - poziom podstawowy            
lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy        
 lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

unikatowość – studia kształtują kompetencje informatyczne                          
i kreatywność
skoncentrowanie na rozwoju zdolności osobistych, pasji i talentów 
gwarancja samorealizacji i rozwoju własnego
informatyka jest przyjazna, a pedagogika innowacyjna, otwarta                   
na indywidualność
nowatorskie metody kształcenia – warsztaty, projektowanie,
praktyki
znakomite zaplecze techniczne
szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia
kompetencje informatyczne to wymóg nieodległej przyszłości – my
kształtujemy je skutecznie od podstaw, także u humanistów

Atuty kierunku:

do podjęcia interesującej pracy w placówkach edukacyjnych,
firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach,
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach
upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach
ceniących kreatywność i wymagających wysokich kompetencji
informatycznych
absolwenci posiadają kompetencje informatyczne i rozpoczynają
przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki             
i pedagoga szkolnego, aby po ukończeniu studiów II stopnia
uzyskać pełne kwalifikacje

Studia przygotowują:



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Pedagogiki

Praca socjalna

poziom: studia pierwszego stopnia (3 lata), studia drugiego stopnia (2 lata) 
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia pierwszego stopnia

praca socjalna z rodziną              
 (asystentura i poradnictwo)                             
organizacja pracy socjalnej                              
w środowisku lokalnym

Moduły:

język polski - poziom podstawowy      
 lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy        
 lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

studia wszechstronnie przygotowują do pracy z drugim
człowiekiem, rodziną i środowiskiem lokalnym
praktyki, hospitacje i projekty realizowane podczas zajęć
dydaktycznych umożliwiają doskonalenie umiejętności
praktycznych, nabycie kontaktów zawodowych oraz perspektywy
zatrudnienia w różnych instytucjach pomocy społecznej,
administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
zajęcia umożliwiają rozwój osobisty oraz doskonalenie umiejętności
empatii , aktywnego słuchania oraz uwrażliwiają na potrzeby
drugiego człowieka

Atuty kierunku:

wykonywania zawodu pracownika socjalnego
rozwijania kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy
sprawnego komunikowania się i wystąpień publicznych
tworzenia zespołów zadaniowych i kierowania nimi,
planowania i ewaluacji działań, pisania i zarządzania projektem
inicjowania działań pomocowych i interwencji społecznych
pracy ze społecznością lokalną i innymi instytucjami pomocowymi
posługiwania się metodami i technikami badań pedagogicznych    
 w celu diagnozowania problemów społecznych
stosowania w praktyce wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii,
socjologii, prawa, podstaw zarządzania i ekonomii

Studia przygotowują do:

studia drugiego stopnia

średnia ocen uzyskanych                           
na studiach I stopnia
ocena na dyplomie licencjata                         
(czyli ocena końcowa ukończenia
studiów pierwszego stopnia)

Kryteria kwalifikacji:

mediacje rodzinne i społeczne 
interwencja kryzysowa w pracy socjalnej

Moduły:



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Psychologii

Psychologia

poziom: studia jednolite magisterskie (5 lat) 
forma: stacjonarna, niestacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia jednolite magisterskie

psychologia kliniczna
psychologia wspierania rozwoju                     
i kształcenia
stosowana psychologia społeczna

Specjalności:

język polski - poziom podstawowy      
 lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy         
 lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

program studiów odpowiadający zapotrzebowaniu rynku pracy
kontakt dydaktyczny z naukowcami oraz psychologami-praktykami
o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu
zawodowym
starannie zaplanowany system praktyk zawodowych stwarzający
okazję do nabycia nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów
zawodowych oraz otwierający perspektywę zatrudnienia                              
w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach

Atuty kierunku:

do wykonywania zawodu psychologa
oferujemy atrakcyjny i nowoczesny program kształcenia
uwzględniający aktualne tendencje nauki światowej                           
i potrzeby rynku pracy
absolwent studiów na kierunku Psychologia ma możliwość
znalezienia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie
na profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów
psychologicznych ludzi w każdym wieku, ujawniania ich potencjału,
wspierania rozwoju, a także podejmowania działań na rzecz
zbiorowości, w tym społeczności lokalnych

Studia przygotowują:



oferta edukacyjna 2023–2024 Instytut Filozofii i Socjologii

Socjologia

poziom: studia pierwszego stopnia (3 lata), drugiego stopnia (2 lata) 
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

studia pierwszego stopnia

socjologia kultury - badania                             
i marketing
socjologia komunikacji społecznej

Specjalności:

język polski - poziom podstawowy       
 lub rozszerzony 
język obcy - poziom podstawowy        
 lub rozszerzony  
jeden przedmiot do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna, wiedza
o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji:

studia drugiego stopnia

socjologia zmiany społecznej
socjologia mediów

Specjalności:

średnia ocen uzyskanych                           
na studiach I stopnia
ocena na dyplomie licencjata                         
(czyli ocena końcowa ukończenia
studiów pierwszego stopnia)

Kryteria kwalifikacji:

wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści,
doświadczeni praktycy
program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy      
 w Polsce i za granicą
dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych,
student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty
zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich
instytucjach, firmach i organizacjach

Atuty kierunku:

pracy w biznesie, administracji, organizacjach pozarządowych,        
 w agencjach badania opinii marketingowych, rekrutacyjnych,
public relations i reklamy
diagnozowania i kreatywnego rozwiązywania problemów
społecznych, wspierania osób i grup społecznych potrzebujących
pomocy
elastycznego przystosowywania się do wymagań zmieniającego się
i wymagającego rynku pracy

Studia przygotowują do:



oferta edukacyjna 2023–2024

Fizjoterapia*

poziom: studia jednolite magisterskie (5 lat) 
forma: stacjonarna
profil: ogólnoakademicki

doświadczona kadra nauczycieli akademickich
nowoczesna baza dydaktyczna oraz socjalna
współpraca z wiodącymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi w Polsce
wiedza oraz umiejętności z zakresu metodyki i praktyki fizjoterapii

Atuty kierunku:

prowadzenia praktyki fizjoterapeutycznej oraz wykonywania badań
z zakresu diagnostyki funkcjonalnej
wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych
profesjonalnego współdziałania w zespole
kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz
wydolności fizycznej
planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów
badawczych
wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego
osób poddawanych fizjoterapii

Studia przygotowują do:

studia jednolite magisterskie

dwa przedmioty obowiązkowe: język
polski i język obcy 
trzeci przedmiot do wyboru spośród:
biologia, chemia, fizyka, matematyka

Kryteria kwalifikacji:

Instytut Pedagogiki Specjalnej

*pod warunkiem wydania zgody przez MEiN



Harmonogram rekrutacji

Początek rejestracji w systemie IRK 
(Internetowa Rejestracja Kandydatów)

1 czerwca 
godz. 12:00

Koniec rejestracji kandydatów w IRK 
10 lipca 
godz. 15:00

Szczegółowy harmonogram na stronie internetowej:
www.aps.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/terminarz-rekrutacji/

zeskanuj kod QR, 
aby zapoznać się 

ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji

rekrutacja@aps.edu.pl



Wprowadź wyniki matury
 

Zasady rekrutacji 2023/2024
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników
z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru

I stopnia oraz jednolite mgr ***

NOWA MATURA
(od 2005 roku)*

Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych (500-1000 znaków);
Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy, którą ukończyłaś/eś;
Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?;
Jakie dzieło zrobiło na Tobie szczególne wrażenie i dlaczego?;
Jaki jest Twój ulubiony film i dlaczego?;
Która książka jest dla Ciebie szczególnie ważna i dlaczego?;
Inne informacje, którymi chciałabyś/chciałbyś się podzielić (np. zainteresowania, wolontariat,
linki do filmów).

przelicznik da każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; dla matematyki 1% = 4 punkty

przedmioty obowiązkowe: 
j. polski oraz j. obcy 

przedmioty do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki,

informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
 

dodatkowo na logopedię wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 

Ocenie podlega umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego (także kontaktu wzrokowego),
swobodna wypowiedź kandydata, sposób przeczytania fragmentu tekstu, realizacja sylab, wyrazów

lub zdań podczas powtarzania po bezpośrednim wzorze. Oceniana jest poprawność wymowy,
jakość głosu, realizacja akcentu i intonacji, tempo i płynność mówienia oraz reakcje słuchowe       
 (w badaniu orientacyjnym). Możliwe jest także zaproponowanie dodatkowych prób oceniających

motorykę narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego).
Próby te polegają na odtworzeniu przez kandydata ruchów wymienionych części aparatu wymowy

po ich zaprezentowaniu przez członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.
Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata na kierunek

logopedia.
 

dodatkowo na edukację artystyczną wynik autoprezentacji kandydata
 

Autoprezentacja, w skład której wchodzą: zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar
zainteresowań artystycznych kandydata oraz krótką ankieta są składane w formie elektronicznej     
 za pomocą systemu IRK w terminach określonych w harmonogramie dla danej tury rekrutacji.
Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej
dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace
malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png.
Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy        
 np. YouTube lub Vimeo.
W ankiecie zaś powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.



  ocena
liczba punktów rekrutacyjnych

  do 1991 roku   po 1991 roku

6   200

5   200   180

4 160 150

3 80 100

2 60

Zasady rekrutacji 2023/2024

STARA MATURA
(do 2004 roku)**

wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników
z 4 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej

oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

dodatkowo na logopedię oraz na edukację artystyczną 
wynik rozmowy kwalifikacyjnej – jak w przypadku NOWEJ MATURY

II stopnia ****

suma ważona: 0,7 x średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 x ocena na dyplomie licencjata

* Nowa Matura - egzamin maturalny, który jest przeprowadzany od 2005 roku. Wyniki nowej matury są w procentach.
Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej są osobnymi dokumentami;
* Stara Matura - egzamin dojrzałości, który był przeprowadzany do 2004 roku. Wyniki starej matury były podawane       
 w formie ocen. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiły jeden dokument;
** Warunkiem wstępnym rekrutacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia lub jednolitych mgr jest posiadanie
świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego;
*** Warunkiem wstępnym rekrutacji na dany kierunek lub kierunek ze specjalnością na studiach II stopnia w APS jest
posiadanie dyplomu licencjata (lub równoważnego) potwierdzającego określone efekty kształcenia lub określone
uprawnienia, np. przygotowanie pedagogiczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach
poszczególnych kierunków studiów w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

rekrutacja.aps.edu.pl

Chcesz poznać progi punktowe 
w rekrutacji 2022/2023?
Zeskanuj kod QR





Stypendia

Domy Studenta
Osiedle Akademickie "Przyjaźń"

Stypendium Rektora

za wysoką średnią ocen
za osiągnięcia naukowe                              
lub artystyczne
za osiągnięcia sportowe

od 900 zł do 1100 zł
MIESIĘCZNIE

Stypendium Socjalne

zależne jest od dochodu
może wystąpić w
zwiększonej wysokości

od 900 zł do 1100 zł
MIESIĘCZNIE

Zapomogi

urodzenie dziecka
choroba bliskiego członka
rodziny lub studenta
inne zdarzenie losowe

od 900 zł do 1100 zł
MIESIĘCZNIE

Akademiki

tylko 100 zł opłaty rejestracyjnej

od 470 zł do 650 zł
MIESIĘCZNIE

Erasmus+

Program Erasmus+,
dzięki któremu Studenci, Doktoranci i Absolwenci mogą odbyć część
studiów lub praktykę za granicą. 
Nasi Studenci mają możliwość wyjazdu do: Belgii, Chorwacji, Czech,
Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii,
Rumunii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Węgier oraz Włoch.

rekrutacja.aps.edu.pl

rekrutacja@aps.edu.pl



Samorząd Studentów

Jesteśmy Samorządem Studentów, ludźmi, których połączyła misja działania na rzecz

społeczności akademickiej i nie tylko. Możemy powiedzieć, że stawiamy na rozwój, dlatego co

roku do naszej organizacji dołącza coraz więcej osób. Samorząd Studentów to również prężnie

działające koła naukowe, których zakres tematyczny jest ogromny! 

Działamy na przestrzeni różnych komisji, dzięki czemu docieramy do szerokiego grona

odbiorców. Chcemy, aby każdy kolejny krok, który podejmujemy przyczynił się ku lepszemu

funkcjonowaniu naszej Uczelni oraz zapewnił wolność, wygodę i dobrą zabawę studentom. 

Sprawdź nasze projekty 
w naszych Social Mediach



M zurska
Integracja Studentów APS

2023

Mazurska Integracja Studentów, jest
jednym z wydarzeń, które organizuje
Samorząd Studentów. 
Celem tego wydarzenia jest wewnętrzna
integracja kandydatów na studia w połączeniu   
 ze studentami, którzy są już w Naszej Akademii.
Wydarzenie ma miejsce w Pieckach,               
 w miejscowości niedaleko Mikołajek i trwa od 3
do 5 dni. Zazwyczaj odbywa się w ostatnim
tygodniu września.

kajaki
wieczory karaoke
imprezy tematyczne
parki linowe
animacje i gry integracyjne
ciekawe gadżety od partnerów
(wejściówki na siłownię, parki
trampolin)

Na studentów czeka tam wiele
atrakcji m.in.:

Mazurska Integracja





Załóż konto w systemie
Internetowej Rekrutacji

Kandydatów

Wybierz
kierunki studiów

Opłać zapis 
na wybrany kierunek

Rekrutacja krok po kroku

Wprowadź wyniki 
matury

Złóż wymagane
dokumenty

Witaj w APS!
Zaczynasz cudowną

przygodę!

1 2 3

4 5 6

rekrutacja.aps.edu.pl



aps.edu.pl

rekrutacja.aps.edu.pl

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
rekrutacja@aps.edu.pl


