Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika chrześcijańska
- studia licencjackie - stacjonarne -

Przygotowuje do wychowania dzieci w duchu pedagogiki
ignacjańskiej, to jest wypracowanej na przestrzeni wieków
przez jezuitów wieloaspektowej koncepcji wychowania.
Studia wyposażają przyszłych nauczycieli/pedagogów
w solidną formację pedagogiczną i psychologiczną oraz
etyczno-filozoficzno-teologiczną przygotowującą do pracy
w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

Pedagogika rodziny
z poradnictwem rodzinnym

Studia kształcą przyszłych nauczycieli i pedagogów.
Proces kształcenia obejmuje tematykę z zakresu
pedagogiki, ale także socjologii, psychologii, filozofii
i teologii. Obecność przedmiotów teologicznych
stanowi element wyróżniający pedagogikę
chrześcijańską od klasycznego programu studiów
na kierunku pedagogika. W ramach studiów oferowane
są dwie specjalności:

POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
Politologia – studia stacjonarne licencjackie
Teologia – studia stacjonarne magisterskie
Teologia – studia niestacjonarne magisterskie
Teologia – studia licencjacko-doktoranckie
Podyplomowe Studia Duchowości
Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki
Otwarte Studium Akademickie
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Po zdaniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego)
absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł
zawodowy licencjata pedagogiki chrześcijańskiej
w zakresie wybranej specjalności, potwierdzony
stosownym dyplomem. Jest to jedyny taki kierunek
w kraju!
Wychodzi naprzeciw społecznej i kościelnej potrzebie
pomocy rodzinom, które we współczesnym świecie bardziej
niż kiedykolwiek w przeszłości narażone są na ryzyko
kryzysu i rozpadu. Absolwenci tej specjalności będą mogli
służyć pomocą w zakresie poradnictwa wychowawczego
i pomocy rodzinie.

Uczelnia z wielowiekową tradycją sięgającą 1580 roku
i założoną przez ks. Piotra Skargę SJ. Prowadzona jest
przez zakon jezuitów, który pod koniec XVI w. ustanawiał
światowe standardy nowoczesnego szkolnictwa wyższego
stosowane do dziś, np. w kształceniu jezuitów. Jezuicki
model edukacji troszczy się o całościowy rozwój osoby
nie ograniczając się do sfery intelektualnej. Wiele wykładów
prowadzą ojcowie jezuici uformowani w zakonie
i wykształceni na najlepszych światowych uczelniach.

STUDIA U JEZUITÓW

Jesteśmy uczelnią, która nadaje stopnie naukowe
i uprawnienia zarówno państwowe
jak i kościelne na prawach papieskich.
Oferujemy możliwość studiowania jednocześnie dwóch
kierunków i zdobycia w ciągu 5 lat licencjata zawodowego
z politologii lub pedagogiki chrześcijańskiej oraz tytułu
magistra z teologii. W trakcie studiów można dodatkowo
zdobyć Dyplom Trenera, czyli 3 w 1.
Oferujemy możliwość studiowania pedagogiki
chrześcijańskiej, teologii lub politologii jako drugiego
bezpłatnego kierunku studiów.
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Oferujemy studia indywidualnym tokiem, zapewniając
jednocześnie wysoki poziom edukacji, oraz sprzyjający
klimat dla rozwoju intelektualnego i duchowego.

PEDAGOGIKA
CHRZEŚCIJAŃSKA

Uczelnia mieści się w jednym budynku, przy sanktuarium,
w pobliżu dużego warszawskiego parku (Pola
Mokotowskie), niedaleko Biblioteki Narodowej,
z doskonałym dojazdem metrem, autobusem i tramwajem.

- studia licencjackie – dwie specjalności -
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Na uczelni panuje atmosfera wspólnoty, w której wszyscy
się znają, a każdy studiujący ma bezpośredni dostęp
do każdego profesora, władz uczelni i sekretariatu.
Studia stwarzają możliwość wyjazdu na misje i włączenie
się w pracę ewangelizacyjną jezuitów w różnych zakątkach
świata. W czasie studiów można zaangażować się
w Duszpasterstwo Akademickie „Dąb”.
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