
K R YT E RI A  K L A SY F I K AC JI

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Bezpieczeństwo

 Narodowe

Politologia

1. Geografia

2. Historia 

3. Język polski

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna 

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla 
osób legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym 
w systemie tzw. „starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz 
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na 
stronie internetowej www.uwm.edu.pl , w zakładce KANDYDACI. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po 
których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek 
studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata 
uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji 
określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego 
wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach 
określonego limitu miejsc.

Wydział Nauk Społecznych

ul. Żołnierska 14
10-561 Olsztyn

       /WNSUWMwww.wns.uwm.edu.pl

89 524 62 07
89 524 62 70
89 524 62 27
89 524 62 88wns@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych 
zawartych w niniejszej ulotce. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów 
politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także 
umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji 
politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz 
współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Posiada umiejętności 
korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad 
etycznych. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, 
kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się 
z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. 
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem 
specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. 
Politologia 35+ jest ofertą skierowaną do osób pragnących uzyskać wiedzę 
i umiejętności oferowane na kierunku politologia.
Jest to forma realizacji studiów stacjonarnych, na których zajęcia dydaktyczne 
odbywają się w godzinach popołudniowych.  Studia są bezpłatne. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 administracji rządowej,
 administracji samorządowej,
 organach partii politycznych,
 sztabach wyborczych,
 organizacjach gospodarczych i społecznych,
 instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 instytucjach Unii Europejskiej,
 mediach,
 szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze 

standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela).

OBSZAR ZATRUDNIENIA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

licencjackie – 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe posiada ogólną wiedzę 
interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej 
w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada usystematyzowaną 
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz 
umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Rozumie 
oraz umie analizować i  stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego w skali  globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna  
istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów 
bezpieczeństwa. Umie rozwiązywać problemy zawodowe,  gromadzić, przetwarzać oraz 
udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nowoczesnych 
technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabędzie umiejętność 
negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Zna język obcy na 
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do 
wykonywania zawodu. Powinien także nabyć umiejętności i przyswoić zasady 
postępowania z  informacjami niejawnymi oraz sposoby ich zabezpieczania. 

Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pracy w:
 gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich Centrach 

Zarządzania Kryzysowego,
 odpowiednich komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego 

w przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach użyteczności publicznej,
 jednostkach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 edukacji z przysposobienia obronnego,
 w szczególności absolwent będzie przygotowany do obejmowania stanowisk 

przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, w tym dla instytucji 
centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje 
pracowników pionów dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje 
wojskowe oraz administracji specjalnej,

 mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, może 
zostać pracownikiem administracyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta lub Starostwa, 

 Gminnym Centrum Zarządzania
 ma również możliwość uzyskania uprawnień edukacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego (w tym także do pełnienia funkcji pomocnika 
dyrektora szkoły do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego).

OBSZAR ZATRUDNIENIA

WYDZIAŁ 
NAUK SPOŁECZNYCH

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Praca socjalna

Socjologia

BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE

POLITOLOGIA

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PEDAGOGIKA WCZESNEJ 
EDUKACJI

PRACA SOCJALNA

SOCJOLOGIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności - bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych; 
bezpieczeństwo regionalne i lokalne

magisterskie – 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

POLITOLOGIA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

licencjackie – 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne 

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności - międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; 
marketing polityczny i media; rozwiązywanie konfliktów politycznych 
i społecznych; samorząd terytorialny

magisterskie – 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia: 
Specjalności - stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna 
perspektywa

stacjonarne

Oferta w języku angielskim:

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności -międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; 
stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa 

stacjonarne



PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PEDAGOGIKA WCZESNEJ 
EDUKACJI

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych; pedagogika 
opiekuńcza; pedagogika kreatywności i zdolności; pedagogika szkolna 
z animacją kulturalną 

licencjackie – 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności - diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową; 
edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym; menadżer kultury; 
pedagogika opiekuńcza z socjoterapią; terapia pedagogiczna 
i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

magisterskie – 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Studia zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki 
w obszarze pracy z  dziećmi, młodzieżą i ludźmi dorosłymi wymagającymi wsparcia 
w różnych obszarach społecznego funkcjonowania. 

Studia przygotowują do budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, 
posługiwania się nowoczesnymi technologiami w edukacji, a także rezygnowania 
z jednostronnego przekazu informacji na rzecz aktywizacji myślenia dzieci i młodzieży, 
stawiania im nowych zadań rozwojowych i wspierania ich twórczych postaw. Ponadto 
przygotowują do prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań 
terapeutycznych i prorozwojowych oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych z dziećmi wykazującymi specyficzne potrzeby edukacyjne w procesie 
edukacyjnym (w zależności od studiowanej specjalności).
Program studiów przygotowuje do identyfikowania wielorakich zdolności dzieci 
i planowania ścieżek ich indywidualnego rozwoju.

Absolwent może podjąć pracę, w zależności od studiowanej specjalności, w:
 placówkach edukacyjnych,
 placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 placówkach kulturalno-oświatowych. 

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną; resocjalizacja

 licencjackie – 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności - andragogika specjalna; resocjalizacja 
z penitencjarystyką; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
z niepełnosprawnością

magisterskie – 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Studia zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki 
specjalnej. Program studiów (stosownie do obranej specjalności) przygotowuje do pracy 
z osobą z niepełnosprawnością w różnym wieku, oraz z człowiekiem mającym 
zaburzenia społecznego funkcjonowania. Zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej, 
kierunkowej i specjalnościowej w odniesieniu do studiowanej specjalności. Wyposaża 
w umiejętności: projektowania działań sprzyjających normalizacji warunków życia oraz 
aktywizowania w różnych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie, diagnozowania 
i rozwiązywania problemów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalizacyjnych, 
opiekuńczych i wychowawczych, wykorzystania osiągnięć współczesnej nauki, postępu 
technicznego i informacyjnego wobec osób wymagających specjalistycznego wsparcia.  

Absolwent kierunku pedagogika specjalna może podjąć pracę, w zależności od 
ukończonej specjalności, w:
 placówkach dla osób z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami społecznego 

funkcjonowania. 

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności 

 licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności -  bez specjalności 

magisterskie – 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika wczesnej edukacji 
dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową 
w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji niezbędną do zrozumienia społeczno-
kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej 
i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent 
otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia 
wszelkich form pracy na poziomie wczesnej edukacji z dziećmi w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, 
interpretowania oraz projektowania strategii działań opiekuńczo-wychowawczych 
W zależności od wybranej specjalizacji absolwent uzyska dodatkowe przygotowanie do 
opieki nad małym dzieckiem w żłobku lub animacji artystycznej w szkole i  instytucjach 
dla dzieci. Istotną częścią kształcenia jest praktyka pedagogiczna (w przedszkolu 
i w szkole), w toku której student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności 
profesjonalnych. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie a efekty kształcenia 
uzyskane na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji są zgodne ze standardami 
kształcenia nauczycieli.

Absolwent studiów drugiego stopnia dysponuje pogłębioną wiedzą 
ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej 
edukacji, edukacji przez sztukę/wspomaganie rozwoju dziecka o specyficznych 
potrzebach edukacyjnych, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu 
edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz 
konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Posiada 
gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form 
pracy z dziećmi. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktycznymi 
umiejętnościami w celu analizowania, interpretowania, projektowania oraz realizacji 
strategii działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych a ponadto przygotowany 
jest do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola i I etapu 
edukacyjnego (klas I-III). Absolwent przygotowany jest (zależnie od wybranego modułu 
fakultatywnego) do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie edukacji przez sztukę 
lub do wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych (w tym 
do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych w przedszkolu i w szkole) a także do 
podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, posiada kwalifikacje 
nauczycielskie (efekty kształcenia zgodne są ze standardami kształcenia nauczycieli).
 

Absolwent studiów I stopnia posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do pracy w:
 żłobku,
 przedszkolu,
 oddziałach przedszkolnych,
 różnych formach wychowania przedszkolnego,
 klasach I-III szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela,
 jako animator artystyczny w szkole oraz w różnych instytucjach prowadzących 

zajęcia artystyczne dla dzieci.  

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów II stopnia posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do pracy w: 
 przedszkolu,
 oddziałach przedszkolnych,
 innych formach wychowania przedszkolnego, 
 klasach I-III szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela,
 może prowadzić zajęcia korekcyjno-wyrównawcze lub pozalekcyjne (edukacja 

przez sztukę) w zależności od ukończonego modułu specjalizacyjnego.

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne 

SOCJOLOGIA

Praca socjalna jako nauka i profesja ma charakter interdyscyplinarny i promuje 
społeczne zmiany oraz rozwiązywanie problemów we wzajemnych relacjach człowieka 
ze środowiskiem, zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej, ochrony praw 
człowieka i podnoszeniem jakości życia społeczeństw. Praca socjalna łączy co najmniej 
dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na działalności prorozwojowej 
(opiekuńczej, socjalno-wychowawczej, animacyjnej) oraz społeczną, dotyczącą  
efektywnego, sprawiedliwego i humanitarnego działania służb zapewniających 
jednostkom, grupom lub zbiorowościom, środki, świadczenia i możliwości pomocy. 
Praca socjalna procesy prorozwojowe, organizację i systemy pomocy oraz ich 
historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne konteksty.

Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do zawodu:
 pracownika socjalnego podejmującego działania profesjonalne w instytucjach 

sieci pomocy społecznej lub innych organizacjach o charakterze pomocowym,
 może też pracować jako asystent rodziny, 
 pracownik socjalny współpracujący z rodzinami zastępczymi, 
 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych każdego typu, 
 w domach pomocy społecznej dla dzieci, 
 w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci, 
 organizacjach pozarządowych wspierających dzieci i rodziny w środowiskach 

lokalnych,
 pracownik socjalny,
 opiekun czy asystent osoby starszej w domach pomocy społecznej,
 w innych ośrodkach wsparcia dla osób dorosłych i starszych.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - socjologia nowych mediów; socjologia rozwoju lokalnego 
i regionalnego

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

Program studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje przedmioty podstawowe 
i kierunkowe o charakterze ogólnosocjologicznym, zgodnie z obowiązującymi 
standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów 
realizowane są przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu wymienionych 
specjalności. W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych 
w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej samorządowej, 
organizacjach społecznych, gospodarczych i różnego typu mediach. Kształcenie 
obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych.
Socjologia 40+ jest ofertą skierowaną do osób pragnących uzyskać wiedzę 
i umiejętności oferowane na kierunku socjologia.
Jest to forma realizacji studiów stacjonarnych, na których zajęcia dydaktyczne 
odbywają się w godzinach popołudniowych.  Studia są bezpłatne. 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
 urzędach i instytucjach publicznych (państwowych, samorządowych, ośrodkach 

pomocy społecznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, zakładach 
resocjalizacyjnych, penitencjarnych),

 mediach (prasie, radiu, telewizji),
 agencjach public relations i w agencjach reklamowych,
 firmach doradztwa personalnego,
 instytucjach kulturalno-oświatowych,
 ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach badawczych,
 instytucjach Unii Europejskiej i innych instytucjach międzynarodowych,
 partiach politycznych i sztabach wyborczych,
 organizacjach rządowych i pozarządowych,
 małych firmach i wielkich korporacjach,
 lub podjąć samozatrudnienie,

OBSZAR ZATRUDNIENIA


