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CELE KSZTAŁCENIA LUBELSKIEJ SZKOŁY WYZSZEJ

1. Realizacji Misji i Strategii Rozwoju Uczelni towarzyszą Cele Kształcenia:

1.1. Przyswojenie wiedzy pozwalającej na wyposażenie studentów w wiedzę umożliwiającą
projektowanie i realizowanie procesu wychowania stwarzającego warunki do
samoaktualizacji predyspozycji tkwiących w wychowankach oraz kształtowanie w nich
społecznie pożądanych postaw i cech osobowości.

1.2. Przyswajanie wiedzy pozwalającej na rozumienie problemów wychowawczych
współczesnego świata, kształtowanie umiejętności wychowawczych i opiekuńczych
umożliwiających przygotowanie wychowanków do życia we współczesnym świecie

1.3. Utrzymanie odpowiedniego metodyczno – dydaktycznego, oraz w miarę możliwości
naukowego poziomu Nauczycieli Akademickich Uczelni warunkującego uzyskanie i
utrzymanie zezwolenia na prowadzenie przez Uczelnię studiów wyższych I stopnia na
kierunku Pedagogika.

1.4. Poszukiwanie i wprowadzanie nowoczesnych metod dydaktycznych, analizowanie i
modyfikowanie programów nauczania, ich udoskonalania i dostosowywania do
zmieniających się wyzwań rynku pracy.

1.5. Sukcesywny rozwój Głównej Biblioteki Uczelnianej pod względem ilości woluminów,
pozyskiwanie do współpracy bibliotek innych Uczelni, bibliotek pedagogicznych, miejski i
gminnych w celu ułatwienia studentom szybszego i łatwiejszego docierania do
niezbędnej literatury, ale także systematyczne wprowadzanie do Elektronicznego
Programu Zarządzania Uczelnią, księgozbioru w formie elektronicznej zwłaszcza pozycji
wskazanych w Kartach przedmiotów (sylabusach) jako zalecanych i uzupełniajacych.

1.6. Rozwój i doskonalenie wydawnictwa uczelnianego.

1.7. Ciągłe doskonalenie zarządzania Uczelnią poprzez systematyczne doskonalenie procesu
dydaktycznego, oraz rozbudowę i bieżące wdrażanie Elektronicznego Programu
Zarządzania Uczelnią, zarówno w obszarze administracyjno – ekonomicznym jak również
naukowo – dydaktycznym i dydaktycznym.

1.8. Kształcenie studentów w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy, przy
wykorzystaniu w procesie kształcenia najnowszych technik XXI wieku (komputery,
Internet).

1.9. Kształcenie studentów przez Nauczycieli Akademickich posiadających odpowiednio
starannie dobrane kwalifikacje i kompetencje zawodowe, oraz doświadczenie praktyczne.

1.10. Zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu:

1.10.1. Rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu
kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem
społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami,
podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica,
partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form
działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności
lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie
wiedzy i umiejętności oraz przekonania co do tego, że potrafi je właściwie
spożytkować.

1.10.2. Nabycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie
procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.
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1.10.3. Nabycie wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności
pedagogicznej, popartej doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu.

1.10.4. Rozwinięcie umiejętności i nabycie kompetencji niezbędnych do kompleksowej
realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań placówki
edukacyjnej, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu
nauczania do potrzeb i możliwości podopiecznych, wychowanków lub uczniów.

1.10.5. Rozwinięcie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu
pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod
pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.

1.10.6. Rozwinięcie umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych technik,
zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z
innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym
oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

1.10.7. Rozwinięcie wrażliwości etycznej, empatii, otwartości oraz postawy
refleksyjnego, prospołecznego i odpowiedzialnego praktyka.

1.10.8. Praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli pedagoga.

1.10.9. Rozwój umiejętności upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowanej
na zastosowanie praktyczne w wybranym obszarze działalności.

1.10.10. Rozwój umiejętności językowych w zakresie języka obcego na poziomie B 2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

1.10.11. Rozwinięcie postawy nastawionej na własny rozwój zawodowy oraz
przekonania o potrzebie podejmowania świadomych działań w kierunku
ustawicznego zdobywania i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności.

1.10.12. Nabycie przekonania o wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej i
powiązanych z nią innych dyscyplinach nauki, jako podstawie orientacyjnej dla
wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych.

1.10.13. Nabycie przekonania o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

2. Cele kształcenia na kierunku pedagogika zgodnie ze standardami podzielono na trzy kategorie:
wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne:

2.1. WIEDZA

2.1.1. Przekazanie wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, nurty myśli
pedagogicznej, metodologię, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki
oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami zwłaszcza filozoficznymi,
społeczno-kulturowymi, historycznymi, biologicznymi, psychospołecznymi i
medycznymi, stanowiącymi podstawę działalności pedagogicznej oraz jej
historycznych i kulturowych uwarunkowań;

2.1.2. Przekazanie wiedzy filozoficznej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej,
pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, struktur i
funkcjonowania instytucji wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych,
kulturalnych, pomocowych, terapeutycznych systemu edukacji, oraz
uczestników działalności społecznej, prawidłowości i zakłóceń procesów
komunikowania, więzi społecznych, wychowania i nauczania - uczenia się;

2.1.3. Przekazanie wiedzy z zakresu subdyscyplin pedagogiki, dydaktyki i
szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej realizowanej w placówkach i
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instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych, oraz bezpieczeństwa, projektowania, zasad etycznych oraz
prowadzenia badań w pedagogice;

2.1.4. Wyposażenie studentów w wiedzę umożliwiającą projektowanie i realizowanie
procesu wychowania stwarzającego warunki do samoaktualizacji z
wykorzystaniem predyspozycji tkwiących w wychowankach oraz kształtowanie
w nich społecznie pożądanych postaw i cech osobowości.

2.1.5. Przekazanie wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, nurty myśli
pedagogicznej, metodologię, pozwalającej na rozumienie specyfiki
PEDAGOGIKI oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami zwłaszcza
filozoficznymi, społeczno-kulturowymi, historycznymi, biologicznymi,
psychospołecznymi i medycznymi, stanowiącymi podstawę działalności
pedagogicznej oraz jej historycznych i kulturowych uwarunkowań;

2.1.6. Przekazanie wiedzy filozoficznej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej,
pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, struktur i
funkcjonowania instytucji wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych,
kulturalnych, pomocowych, terapeutycznych systemu edukacji, oraz
uczestników działalności społecznej, prawidłowości i zakłóceń procesów
komunikowania, więzi społecznych, wychowania i nauczania - uczenia się;

2.1.7. Umiejętność przyswajania wiedzy pozwalającej na rozumienie problemów
wychowawczych współczesnego świata.

2.2. UMIEJĘTNOŚCI:

2.2.1. Kształtowanie specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do
wykorzystywania wiedzy do obserwowania, analizowania i diagnozowania
problemów edukacyjnych, motywów ludzkiego zachowania, sytuacji i strategii
działań praktycznych oraz projektowania, organizowania, realizowania i
ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej,
kulturalnej, pomocowej, terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a
także do prowadzenia i prezentowania badań naukowych przy wykorzystaniu
ICT.

2.2.2. Kształtowanie u studentów umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej
wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych na bazie dorobku
pedagogiki i innych dyscyplin, przy wykorzystaniu różnych kanałów, metod,
technik, procedur i dobrych praktyk realizowanych w różnych sferach
działalności pedagogicznej oraz nowoczesnych środków i metod pozyskiwania,
organizowania i przetwarzania informacji, komunikacji interpersonalnej ze
specjalistami i odbiorcami spoza grona specjalistów,

2.2.3. Kształtowanie u studentów samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
pracy w zespole

2.2.4. Kształtowanie zgodnie z zasadami etycznymi, umiejętności dostrzegania i
analizowania dylematów etycznych we własnych działaniach i przewidywania
skutków podejmowanych działań pedagogicznych.

2.2.5. Kształtowanie umiejętności wychowawczych i opiekuńczych umożliwiających
przygotowanie wychowanków do życia we współczesnym świecie.

2.3.KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2.3.1. Kształtowanie u studentów pogłębionej refleksyjności na problemy innych,
szczególnie pozbawionych szans na dobrą edukację i wychowanie, wrażliwości
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etycznej, postaw prospołecznych, aktywności, trudu, wytrwałości i poczucia
odpowiedzialności w projektowaniu działań zawodowych.

2.3.2. Umożliwienie studentom doskonalenia umiejętności radzenia sobie na rynku
pracy, przekonanie o potrzebie ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego w realizacji indywidualnych i zespołowych profesjonalnych działań
pedagogicznych.

2.3.3. Kształtowanie u studentów pogłębionej refleksyjności na problemy innych,
szczególnie pozbawionych szans na dobrą edukację i wychowanie, wrażliwości
etycznej, postaw prospołecznych, aktywności, trudu, wytrwałości i poczucia
odpowiedzialności w projektowaniu działań zawodowych;

3. Realizacji celów kształcenia w Uczelni towarzyszy:

3.1. Doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez:

Poszukiwanie i wprowadzanie innowacyjnych metod dydaktycznych.

3.1.1. Bieżące analizowanie i ocenianie Programów kształcenia.

3.1.2. Dostosowywanie Programów kształcenia do uwarunkowań prawnych.

3.1.3. Dostosowywanie Programów kształcenia do potrzeb Rynku pracy.

3.1.4. Doskonalenie poziomu metodyczno – dydaktycznego kadry Uczelni.

3.1.5. Permanentne zwiększanie wykorzystywania w procesie dydaktycznym
nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

3.2. Doskonalenie Procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia studentów na odległość przy
wykorzystaniu własnego Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią.

3.3. Kształcenie studentów przez właściwie dobranych nauczycieli akademickich z
kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

3.4. Utrzymanie standardów Polityki Kadrowej Uczelni.

3.5. Kształcenie studentów przy wykorzystaniu w Procesie dydaktycznym najnowszych technik
XXI wieku (komputery, Internet).

3.6. Zapewnienie każdemu studentowi warunków kształcenia, umożliwiających mu rozwój
niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie
efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania
zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli
opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form
działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i
regionalnych).

3.7. Doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez ciągłe poszukiwanie i wprowadzanie
nowoczesnych metod dydaktycznych, analizowanie i modyfikowanie programów
kształcenia, ich udoskonalania i dostosowywania do zmieniających się wyzwań rynku pracy.

3.8. Kształcenie studentów przez starannie dobranych Nauczycieli Akademickich.

3.9. Zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu
rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie
efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania
zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli
opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form
działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i
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regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz
przekonania co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować.

3.10. Tworzenie zbiorów bibliotecznych w formie elektronicznej dostępnej dla studentów w
Elektronicznym Programie Zarzadzania Uczelnią w celu umożliwienia studentom
elektronicznego dostępu do elektronicznej wersji Uczelnianych zbiorów bibliotecznych.

3.11. Dostosowania zakresu i ilości posiadanych zasobów bibliotecznych do bieżących potrzeb
Uczelni wynikających bezpośrednio z Kart przedmiotów (sylabusów).

3.12. Gromadzenie odpowiedniej Ilości woluminów, zapewniającej dostęp wszystkim studentom.

3.13. Współpraca z bibliotekami innych Uczelni, bibliotekami pedagogicznymi, miejski i gminnych
w celu ułatwienia studentom szybszego i łatwiejszego docierania do niezbędnej literatury.

3.14. Rozwój i doskonalenie wydawnictwa uczelnianego.

3.15. Tworzenie, doskonalenie i dostosowywanie modułów kształcenia – przedmiotów do wyboru
Studentów - w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy.

4. Doskonalenie zarządzania Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz
administracyjno – ekonomicznym z wykorzystaniem Elektronicznego Programu Zarządzania
Uczelnią.

5. Świadomie założone skutki, które chcemy osiągnąć w Procesie kształcenia.


