Misja Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
wypełnia misję edukacyjną, społeczną i kulturotwórczą w duchu poszanowania uniwersalnych
wartości humanistycznych, obywatelskich i patriotycznych. Posłannictwem Wydziału jest
kształcenie mądrych i odpowiedzialnych ludzi, a w szczególności profesjonalne przygotowanie
przyszłych kadr pedagogicznych, pracowników służb pomocowych oraz twórców
i animatorów kultury i sztuki. Dominującym zadaniem edukacyjnym Wydziału jest kształcenie
nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych przygotowanych do pracy dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, resocjalizacyjnej w szkołach, placówkach oświatowowychowawczych, opiekuńczych, służb pomocowych, a także w działalności artystycznej
(muzycznej i plastycznej).
Misją Wydziału jest również wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli
w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem
godności człowieka i dla jego dobra. Wydział jest zorientowany na rozwój kapitału
intelektualnego kadry pracowniczej, gwarantujący z jednej strony postęp nauki, zaś z drugiej –
najwyższy poziom kształcenia w ramach: Instytutu Pedagogiki i Psychologii, Instytutu Edukacji
Szkolnej, Instytutu Edukacji Muzycznej oraz Instytutu Sztuk Pięknych.
Edukacyjna misja Wydziału wyraża się zarówno w zakresie podejmowanych badań
naukowych, jak i realizowanych procesów dydaktycznych. Niezbędne staje się śledzenie strategii
uczelni konkurencyjnych, analiza trendów edukacyjnych w kraju i za granicą oraz elastyczne
prognozowanie oferty dydaktycznej.
Posłannictwo swoje Wydział wypełnia poprzez właściwą organizację studiów,
optymalizację

programów

kształcenia,

dobór

nauczycieli

o

wysokich

kwalifikacjach

merytorycznych oraz zapewnienie korzystnych warunków do studiowania.
Realizacja misji wymaga sprostania następującym celom:
• dążenie do zbudowania własnej niepowtarzalnej tożsamości, która pozwoli wzbogacać
i rozszerzyć ofertę edukacyjną, badawczą i usługową Wydziału,
• tworzenie bogatej i dostosowanej do aktualnej sytuacji rynkowej oferty kształcenia na
poziomie licencjackim, magisterskim, podyplomowym i doktoranckim,
• nawiązanie lokalnej, krajowej i zagranicznej współpracy w dziedzinie edukacji i badań
w ramach nauk pedagogicznych i społecznych,
• współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi woj. świętokrzyskiego na rzecz
wzmacniania procesów demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego,
• rozwój naukowy kadry akademickiej Wydziału.
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Zadania Wydziału:
− wyposażenie studentów w wiedzę ogólną, określone sprawności, wiedzę specjalistyczną
zróżnicowaną dla poszczególnych specjalności, w celu przygotowania ich do pracy
zawodowej: nauczyciela, pedagoga, twórcy, pracownika służb pomocowych;
− przekazywanie, wzbogacanie i systematyzowanie informacji (mając

na względzie

obiektywizm, szacunek dla wiedzy i rzetelność jej upowszechniania) z różnych źródeł
(np. mass mediów) w celu ukierunkowania studentów i ułatwienia im korzystanie z niej;
− kształtowanie motywacji i umiejętności samokształcenia, zapewniającego nadążanie za
rozwojem nauki i techniki, ciągłego uzupełniania i modyfikowania zdobytej wiedzy w
późniejszym życiu;
− prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
− działanie na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych
studentów oferując

różnorodność kierunków oraz atrakcyjność i mobilność specjalności

dostosowanych do potrzeb rynku pracy i zainteresowań słuchaczy, kładąc szczególny nacisk na
języki obce i technologię informacyjną. Stara się zaspokajać potrzeby środowiska w różnych
obszarach życia społeczno-gospodarczego, kreując wzorce zachowań, postawy i wartości
studentów, rozwijać umiejętności praktycznej wiedzy oraz integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności. Kompetencje nabywane na studiach zapewniają
wysokie kwalifikacje zawodowe oraz przygotowują do odpowiedzialnego pełnienia funkcji
pedagoga, nauczyciela, artysty.
Realizacja zadań w zakresie kreowania społecznie pożądanych postaw i dbałość o
zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia nabiera szczególnego znaczenia w kontekście
aktywności zawodowej absolwentów Wydziału, spośród których znaczna część podejmuje pracę
w systemie edukacji (na szczeblu przedszkolnym i wczesnoszkolnym) oraz w różnych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych. Ich wiedza, umiejętności i postawy,
nabyte i ukształtowane w okresie studiów, mają bezpośredni wpływ na edukację i wychowanie
młodszych pokoleń Polaków.
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny kształci studentów na 5 kierunkach studiów
pierwszego i drugiego stopnia: pedagogika, praca socjalna, edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz wzornictwa. Istotnym
wyróżnikiem tego Wydziału jest prowadzenie studiów na kierunkach artystycznych. Wydział
dąży do zapewnienia jak najbardziej atrakcyjnej oferty kształcenia, dostosowanej do zmian
zachodzących na rynku pracy. Oferta jest w miarę potrzeb nieustannie aktualizowana
i poszerzana m.in. o studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach – pedagogika oraz sztuki piękne.
Wydział również jest przygotowany na przyjęcie studentów niepełnosprawnych. Program
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„Otwarta Uczelnia” w sposób formalny i praktyczny osadza tematykę rozwiązywania problemów
studentów niepełnosprawnych.
Łącząc zatem najlepsze tradycje akademickie z wyzwaniami przyszłości, Wydział jest
zorientowany na przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności zawodowych oraz
kreowanie postaw umożliwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Realizuje te zadania m.in. poprzez prowadzenie
badań naukowych i twórczej pracy artystycznej, poszerzanie oferty dydaktycznej, systematyczne
podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie projektów (grantów) oraz rozbudowę bazy
dydaktycznej.
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