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UPRAWNIENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Studia Podyplomowe Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi mają charakter kwalifikacyjny, tzn. nadają kwalifikacje porównywalne  

z kwalifikacjami absolwentów studiów wyższych zawodowych prowadzonych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. W sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0, poz. 

131). Program studiów zgodny z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Uzyskiwane uprawnienia dają nauczycielom i wychowawcom dodatkowe kwalifikacje wspierania 

edukacji i wychowania dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-

terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i 

integracyjnego (np. jako nauczyciel wspomagający). Absolwent ma możliwość nabycia wiedzy m.in. z 

zakresu pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz konsultacyjnej dotyczącej wspierania innych 

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów uczniów ze SPE na różnych etapach edukacyjnych (na 

przykład tzw. szkolny specjalista). 

 

Możliwość zatrudnienia: Wszystkie etapy edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe (dla 

absolwentów studiów I stopnia) i ponadpodstawowe – ogólnodostępne, integracyjne (z oddziałami 

integracyjnymi); ośrodki kultury; placówki opiekuńczo-wychowawcze (m.in. świetlice środowiskowe, 

terapeutyczne); poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

 

Adresaci Studiów Podyplomowych:  

Absolwenci studiów wyższych I i II stopnia (zawodowych lub magisterskich) z zakresu pedagogiki 

lub innych nauk pokrewnych (np. psychologia, socjologia, itp.) oraz absolwentów innych kierunków 

studiów:  

 posiadający przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – ukończona specjalizacja 

nauczycielska, ukończone studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, kurs pedagogiczny (dyplom; 

świadectwo ukończenia kursu) 

 nie posiadający uprawnień do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego.  

Studia Podyplomowe skierowane są zatem do:  

http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/
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 nauczycieli przedmiotowych (także przedmiotów zawodowych) zatrudnionych w placówkach 

ogólnodostępnych, integracyjnych (lub z oddziałami integracyjnymi): przedszkolnych, 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  

 pedagogów i psychologów szkolnych lub pracujących w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych,  

 nauczycieli, wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych  

i terapeutycznych, innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – we wszystkich typach 

placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Cel kształcenia w ramach Studiów Podyplomowych: 
Proponowana forma kształcenia uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą pracy z uczniem ze SPE,  

a w szczególności: 

1. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do racjonalnego wspomagania  

i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym. 

2. Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania i rozwiązywania problemów ucznia ze SPE 

na wszystkich poziomach edukacyjnych. 

3. Pozwala nabyć sprawności potrzebne do definiowania umiejętności tych uczniów. 

4. Kształtuje umiejętności tworzenia przez specjalistów zajmujących się edukacją dzieci  

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami 

rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych 

społecznie, wybitnie zdolnych) w  integracyjnych placówkach oświatowych, a także tych, 

które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne  

i ponadgimnazjalne, internaty, domy dziecka): 

 właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, socjoterapii: w tym szczególnie 

w zakresie metod pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach opiekuńczych, 

wychowawczych i edukacyjnych. 

5. Pozwala również na opanowanie umiejętności planowania i organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (por. 

Rozp. MEN z 17.11.2010 r.). 

 

Charakterystyka Studiów Podyplomowych: 

W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych Absolwent zdobędzie wiedzę, 

kompetencje i umiejętności do pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym: 

 z niepełnosprawnością intelektualną,   

 z niepełnosprawnością ruchową, 

 z dysfunkcją wzroku,  

 z dysfunkcją słuchu,  

 z przewlekłą chorobą,  

 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, 

ADHD),  

 z zaburzeniami mowy, 

 z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera, inne 

całościowe zaburzenia rozwojowe) 

 z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, 

 z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, 

 z potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniami szczególnie 

uzdolnionymi. 
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Profil Absolwenta:  
Profil Studiów Podyplomowych pozwala współczesnemu nauczycielowi nabyć wiedzę, umiejętności  

i kompetencje przydatne w pracy z uczniem ze SPE: specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Absolwent studiów w zakresie wiedzy:  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, 

zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w 

odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych  

 zna biopsychospołeczne uwarunkowania przyswajania wiedzy, zdobywania umiejętności, 

rozwoju osobowości wychowanków  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej), rewalidacyjnej i terapeutycznej oraz ich prawidłowości i 

zakłóceń  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat wychowania, kształcenia i 

rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ich filozoficznych, 

społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw 

 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat różnych rodzajów niepełnosprawności  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat współczesnych teorii dotyczących 

wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów 

 zna koncepcje  rehabilitacji, edukacji, terapii osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  i  

rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat głównych środowisk 

wychowawczych i rehabilitacyjnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących 

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat projektowania i prowadzenia badań 

diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich 

etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z 

zaburzeniami rozwoju  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat struktury i funkcji systemu edukacji – 

celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 

wychowawczych i opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat podmiotów działalności 

pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz 

specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości 

rozwojowych  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych  

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat metodyki wykonywania zadań – 

norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności 

pedagogicznej, rewalidacyjnej i terapeutycznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w 

szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach integracyjnych) 

 zna zasady pracy wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej w grupie przedszkolnej i 

klasie szkoły ogólnodostępnej i integracyjnej  

 posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, 

wychowawczych i opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych do pracy w których uzyskuje 

przygotowanie 

 posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego  

 posiada wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela  
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Absolwent studiów podyplomowych w zakresie umiejętności: 

 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych  

 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do 

analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a 

także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji  

 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i 

metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji 

pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na 

poszczególnych etapach edukacyjnych 

 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane 

z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą) i terapeutyczną, 

korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii  

 posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie 

wniosków  

 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami 

pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 

rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej  

 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz terapeutycznych  związanych z 

odpowiednimi etapami edukacyjnymi  

 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu 

projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) oraz terapeutycznych oraz wykorzystywać nowoczesne 

technologie do pracy dydaktycznej  

 potrafi kierować procesami kształcenia, wychowania i terapii, posiada umiejętność pracy z 

grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)  

 potrafi zastosować w projektowaniu działalności wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej 

zasady organizacji, metody i sposoby pracy w grupie przedszkolnej i klasie szkoły 

podstawowej ogólnodostępnej i integracyjnej  

 potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić zajęcia z dziećmi z różnymi 

dysfunkcjami z wykorzystaniem wymogów metodyki odpowiedniej dyscypliny pedagogiki 

specjalnej  

 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich 

samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez 

całe życie  

 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do 

potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz 

zmian zachodzących w świecie i w nauce  

 posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i 

terapeutycznej nauczyciela edukacji włączającej i zintegrowanej, jak również nauczyciela-

specjalisty i nauczyciela-terapeuty  

 posiada umiejętności samodzielnego konstruowania programów terapeutycznych, 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka o zaburzonym rozwoju  

 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności  

 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; 

posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań 

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) i terapeutycznych, 

posiada umiejętności współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów  

 potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) 

oraz rehabilitacyjne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować 

i wdrażać działania innowacyjne 

 potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego  
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Absolwent studiów podyplomowych w zakresie kompetencji społecznych: 

 rozumie potrzeby dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wykazuje wrażliwość na 

ich problemy fizyczne, psychologiczne i społeczne  

 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie rewalidacji dziecka w 

kontekście różnych dysfunkcji; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie 

realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) i 

terapeutycznych  

 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w 

środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 

aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 

zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela  

 posiada umiejętność nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, 

placówkami specjalistycznymi i specjalistami  

 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  

 potrafi samodzielnie projektować działania, wspierające rozwój dziecka, zapobiegające 

powstawaniu trudności rozwojowych, jak też działania niwelujące lub zmniejszające 

zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka  

 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka  

 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania 

pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i terapeutyczne  

 jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia 

jakości pracy szkoły  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Program obejmuje łącznie 350 godzin, w tym: 135 godzin dydaktycznych wykładów, 195 godzin 

konwersatoriów i warsztatów oraz 20 godzin seminarium dyplomowego, ponadto 120 godzin praktyk.  

Przedmioty realizowane na studiach zorientowane są wokół obszarów: pedagogiki specjalnej, 

dydaktyki specjalnej, psychologii klinicznej z elementami psychopatologii, diagnostyki 

psychopedagogicznej, metodyki oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego, konstruowania 

indywidualnych programów edukacyjnych (w tym analiza i wymiana doświadczeń). Przygotowanie 

pedagogiczno-psychologiczne specjalne absolwenta studiów podyplomowych uzupełniają zajęcia  

z zakresu roli rodziny w procesie edukacji i usprawniania dzieci ze SPE oraz nauki pisma brajla, 

języka migowego oraz alfabetu Lorma.  

 

I. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne  

Ogólne treści kształcenia: 

1. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii – [wykł.] 15 godz.  

2. Pedagogika specjalna – [wykł.] 15 godz.  

3. Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – [wykł.] 15 godz.  

4. Tyflopedagogika – [wykł.] 15 godz.  

5. Surdopedagogika – [wykł.] 15 godz.  

6. Terapia pedagogiczna – [wykł.] 15 godz.  

7. Pedagogika terapeutyczna – [wykł.] 15 godz.  

8. Resocjalizacja i socjoterapia – [wykł.] 15 godz.  

9. Rodzina w procesie rozpoznawania współczesnych zagrożeń rozwoju, edukacji i 

usprawniania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – [wykł.] 15 godz.  
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10. Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi – [konw.] 15 godz.  

 

II. Dydaktyka specjalna  

1. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością 

intelektualną – [konw.] 15 godz. 

2. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z 

niepełnosprawnością ruchową – [konw.] 15 godz.  

3. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku – [konw.] 15 

godz.  

4. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu – [konw.] 15 

godz.  

5. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się – 

[konw.] 15 godz.  

6. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami 

rozwoju – [konw.] 15 godz.  

7. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i 

psychicznymi – [konw.] 15 godz.  

8. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy – [konw.] 

15 godz.  

9. Wieloaspektowe poznawanie i wspomaganie rozwoju ucznia niedostosowanego 

społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym – [konw.] 15 godz.  

10. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych – [konw.] 

15 godz.  

11. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – [ćw.] 15 godz.  

12. Język migowy i alfabet Lorma – [konw.] 15 godz.  

 

Seminarium dyplomowe – 20 godz.  

Praktyka (120 godzin)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

KADRA  

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści, legitymujący się wieloletnią praktyką w zakresie pracy z 

dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych i rehabilitacyjnych (pracownicy 

Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie): 

tyflopedagog, pedagog resocjalizacyjny, surdopedagog, oligofrenopedagog, pedagodzy-terapeuci 

pracujący z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i przewlekle chorą, terapeuta w zakresie zaburzeń 

autystycznych, reedukator, logopeda, eksperci: lektorzy języka migowego i Lorma, pisma brajla, a 

ponadto pedagog szkolny posiadający doświadczenie w pracy z uczniami uzdolnionymi i psycholog – 

wspierający uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami osobowości. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRAKTYKI 

Celem praktyki jest uzyskanie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, 

dydaktyczną i terapeutyczną z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z 

niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym) oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy 

psychologiczno-pedagogicznej w działaniu praktycznym.   

Kształtowanie kompetencji dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych 

następuje poprzez: 

1. zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w 

szczególności poprzez poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-

wychowawczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i dydaktycznych, poznanie sposobu 
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funkcjonowania szkoły lub placówki, poznanie organizacji pracy uczestników procesów 

pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji; 

2. obserwowanie: 

 zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych 

grup uczniów z zaburzeniami w rozwoju i z niepełnosprawnością, 

 aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i 

nieprawidłowości rozwojowych, 

 interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca, terapeuta) – dziecko oraz interakcji między 

dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku) w sytuacjach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, uwzględniając problemy dzieci o specyficznych zaburzeniach w 

rozwoju, 

 procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych i 

zespołach uczniowskich (klasach), ich specyfiki, prawidłowości i zakłóceń (uczniowie z 

trudnościami komunikacyjnymi, w tym z zaburzeniami autystycznymi, posługujący się 

językiem migowym i alternatywnymi metodami komunikacji), 

 czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego 

lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod, form pracy i 

wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego uczniów, 

 integrowania przez opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej, 

dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, 

 dynamiki grupy (klasy), ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw 

uczniów, 

 funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, 

 sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu 

aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego, 

 sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, z uwzględnieniem możliwości 

uczniów, 

 sposobu oceniania uczniów, 

 działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny 

uczniów, 

 organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, 

wyposażenie, dekoracje i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości percepcji uczniów w 

zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności); 

3. współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

 sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa, 

 podejmowaniu działań wychowawczych i terapeutyczno-rehabilitacyjnych wynikających 

z zastanych sytuacji, 

 prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 

 planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć), 

 organizowaniu pracy w grupach, stosownie do możliwości i ograniczeń uczniów, 

 usprawnianiu zaburzonych funkcji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 przygotowywaniu pomocy dydaktycznych adekwatnych do możliwości i ograniczeń 

uczniów, 

 doborze i wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w 

pracy dydaktycznej z uczniami o zróżnicowanych możliwościach i ograniczeniach, 

 kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, 

 organizowaniu przestrzeni klasy, 

 podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

4. pełnienie roli opiekuna-wychowawcy oraz nauczyciela wspierającego, w szczególności: 
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 diagnozowanie dynamiki grupy oraz sytuacji uczniów w grupie, 

 poznawanie uczniów, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, z 

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego, 

 samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych wobec grup 

i poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, zgodnie z 

 możliwościami wynikającymi z niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego, 

 sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów, 

 organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań 

profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 

 podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami (szczególnie tymi, u których występuje 

potrzeba stosowania odrębnych działań opiekuńczo-wychowawczych ze względu na rodzaj 

niepełnosprawności lub niedostosowanie społeczne), 

 sprawowanie opieki nad uczniami poza terenem szkoły lub placówki, 

 planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków 

dydaktycznych, 

 dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz 

dynamiki grupy uczniowskiej i rodzaju niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego, 

 organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 

 wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej, 

 dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju i możliwości 

uczniów, 

 animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności w 

miarę możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej, 

 organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych, 

 diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zaburzeniami w rozwoju, 

 podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniem, z uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego, 

 podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach 

konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych i nieprzestrzegania ustalonych 

zasad, 

 podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem 

szkolnym, psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami pracującymi z uczniami; 

5. analizę i interpretację zaobserwowanych i doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, w tym: 

 prowadzenie dokumentacji praktyki, 

 konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

 ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych 

oraz wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), 

 ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

 konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych działań, 

 omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej (słuchaczy). 

 

Organizacja praktyk 

Praktyki powinny odbywać się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w uczelni. 

Praktyki obejmują 120 godzin obserwacji, asystowania i samodzielnego prowadzenia 

zajęć szkolnych i/lub wychowawczych i terapeutycznych według wyboru studenta (miejsce praktyk 

musi być zatwierdzone przez opiekuna praktyk z ramienia Wydziału  Nauk Pedagogicznych UKSW) 

w: 

 placówkach przedszkolnych,  

 szkole ogólnodostępnej (podstawowej, gimnazjum lub ponad gimnazjalnej) lub integracyjnej 

(lub w oddziale integracyjnym), 
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 placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej realizującej działania na rzecz 

dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

pod kierunkiem pedagoga, psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela 

wychowawcy świetlicy szkolnej.  

 

W trakcie praktyk Studentowi (Słuchaczowi) zapewnia się następujące formy aktywności: 

1. wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczych, wychowawczych lub socjo-

terapeutycznych realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

2. obserwowanie zajęć; 

3. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

4. samodzielne prowadzenie zajęć; 

5. planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, 

słuchaczy). 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

WARUNKI STUDIOWANIA:  

Studia trwają trzy semestry. Wykłady (135 godz.), konwersatoria i ćwiczenia warsztatowe (195 

godz.) i seminarium dyplomowe (20 godz.) realizowane będą w wymiarze 350 godzin dydaktycznych. 

Ponadto Słuchacz zobowiązany jest do odbycia 120 godzin praktyki w wybranej przez siebie placówce 

ogólnodostępnej lub integracyjnej.  

Zjazdy odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów Słuchaczy organizowanych dwa razy w 

miesiącu (piątek – sobota). 

 

Przewidywana liczba Słuchaczy: 35 osób 

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 

październik 2013 r. 

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej 

liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu. 

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych: 

1. Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania i ich pozytywne zaliczenie. 

2. Zaliczenie praktyk u opiekuna uczelnianego. 

3. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych.  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

PROCEDURA REKRUTACJI 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe 

O przyjęciu decyduje:  

 kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej 

Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

(https://podyplomowe.uksw.edu.pl) 

 złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie 

(na studia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie względnie 

licencjackie i posiadają przygotowanie pedagogiczne). Dopuszcza się możliwość uzyskania 

(we własnym zakresie) przygotowania pedagogicznego w czasie trwania Studiów – 

warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych jest przedstawienie 

przez Studenta dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne).  

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, 

Kierownik Studiów Podyplomowych.  

https://podyplomowe.uksw.edu.pl/
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Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji – 10 czerwca 2013 r. 

Ostatni dzień rekrutacji – 16 września 2013 r. 

Studia zostaną uruchomione przy min. liczbie 30 uczestników. 

 

 

Procedura rekrutacji 

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów (https://podyplomowe.uksw.edu.pl (od 10 czerwca 

2013 r.), a w dalszej kolejności: 

2. Wymagane dokumenty (złożenie do dnia 16 września 2013 r.): 

a) Kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK 

b) Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)  

c) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

d) Kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu) 

e) jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) 

f) udokumentowane kwalifikacje nauczycielskie: kopia dyplomu ukończenia 

studiów wyższych na specjalności nauczycielskiej lub kopia dyplomu 

ukończenia studiów podyplomowych, kurs kwalifikacyjny lub kursu 

pedagogicznego nadającego kwalifikacje nauczycielskie (dyplom; świadectwo 

ukończenia kursu) 

g) w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz w dowodzie osobistym, 

kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do 

wglądu) 
 

Komplet dokumentów należy składać osobiście 

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW  

budynek nr 15,  

pokój 1510 a, 

ul. Wóycickiego 1/3  

01-938 Warszawa 

poniedziałek - wtorek w godz. 10.00 – 14.00 

 

 

OPŁATY 

Studia są płatne. Wysokość czesnego: 1800 zł za semestr  

I semestr – opłata do dnia 25 września 2013 r. 

II semestr – opłata do dnia 15 lutego 2014 r. 

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas 

zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://podyplomowe.uksw.edu.pl/

