
Planujesz studiować pedagogikę, pedagogikę specjalną, psychologię, socjologię, a może 

logopedię?  

Nie przegap tego wydarzenia - 17 i 24 kwietnia odbędą się Wirtualne Dni Otwarte 

organizowane Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które pragną studiować pedagogikę, pedagogikę 

specjalną, psychologię, socjologię, logopedię, edukację artystyczną i wiele innych kierunków 

do odwiedzenia nas w sobotę 17 lub 24 kwietnia br.  

Podczas Wirtualnych Dni Otwartych APS odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące nauki 

w naszej Akademii.  

Jakie są limity przyjęć na studia? Ile trzeba mieć punktów? Gdzie odbywają się praktyki? 

Jakie stypendia oferuje Akademia? Jak wygląda życie studenckie?  

Na te i dużo więcej pytań uzyskacie odpowiedzi bezpośrednio od przedstawicieli 

poszczególnych kierunków, od Waszych starszych kolegów i koleżanek z Samorządu 

Studentów oraz od Działu Rekrutacji. 

Na Wirtualnych Dniach Otwartych APS spotkamy się za pośrednictwem platformy 

MTEAMS, dostępnej z każdej przeglądarki internetowej.  

Rozpoczynamy o godz. 12:00. Wejścia otwieramy na 10 minut przed. 

Szczegółowy plan spotkań Wirtualnych Dni Otwartych APS wygląda następująco: 

Sobota - 17 kwietnia 

• 12.00 powitanie 

• 12.05 zasady rekrutacji na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie 

• 12.20 Samorząd Studentów - prezentacja 

• 12.50 – zaproszenie na odrębne spotkania dotyczące konkretnych 

kierunków/specjalności wg linków na stronie: 

http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/wirtualne-dni-otwarte-aps/ 

• 13.00 - SPOTKANIA dotyczące poszczególnych kierunków: 

– kierunek pedagogika, 

– kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

– kierunek pedagogika specjalna, 

– kierunek logopedia, 

– kierunek Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka. 

Sobota – 24 kwietnia  

• 12.00 powitanie 

• 12.05 zasady rekrutacji na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie 

• 12.20 Samorząd Studentów - prezentacja 

• 12.50 – zaproszenie na odrębne spotkania dotyczące konkretnych 

kierunków/specjalności wg linków na stronie: 

http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/wirtualne-dni-otwarte-aps/ 

http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/wirtualne-dni-otwarte-aps/
http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/wirtualne-dni-otwarte-aps/


• 13.00 - SPOTKANIA dotyczące poszczególnych kierunków: 

– kierunek praca socjalna, 

– kierunek psychologia, 

– kierunek socjologia, 

– kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 

– kierunek edukacja informatyczna. 

Zanim spotkamy się, zapraszamy odwiedźcie nasze strony: www.aps.edu.pl, Wirtualna 

Biblioteka APS, Facebook APS, LinkedIn APS, YouTube APS, Samorząd Studentów - 

Instagram,  

 

Do zobaczenia, czekamy na Was 

 

 

http://www.aps.edu.pl/
http://www.aps.edu.pl/biblioteka/e-zasoby/wirtualna-biblioteka-nauki/
http://www.aps.edu.pl/biblioteka/e-zasoby/wirtualna-biblioteka-nauki/
https://www.facebook.com/apswarszawa
https://www.linkedin.com/school/akademia-pedagogiki-specjalnej-im.-marii-grzegorzewskiej-w-warszawie?pathWildcard=15096506
https://www.youtube.com/channel/UCBWLFGeeOA_eRkdeqamwJ9Q
https://www.instagram.com/samorzad_aps/
https://www.instagram.com/samorzad_aps/

