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Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

Jednostka organizacyjna uczelni: 

Wydział Nauk Pedagogicznych 

 

Adres, telefon, e-mail organizatora Studiów Podyplomowych 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Wydział Nauk Pedagogicznych 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15 
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tel. 022-56 99 677 (pokój 1508) 

tel. 022 56 99 715 (pokój 1510A) 

fax. 022 56 99 671 

pedagogika.podyplomowe@uksw.edu.pl 

www.pedagogika.uksw.edu.pl 

 

Uprawnienia studiów podyplomowych: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje 

porównywalne z kwalifikacjami absolwentów studiów wyższych zawodowych, 

prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 

2012 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwenci studiów 

podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie i samodzielne 

rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich 

funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym. 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Regina Warchoł 

 

Czas trwania: 3 semestry  

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w sesji piątkowo-niedzielnej. W piątki,  w ramach 

zajęć metodycznych, Słuchacze mają możliwość obserwacji sposobu prowadzenia zajęć 

edukacyjnych i rehabilitacyjnych w zróżnicowanych placówkach oświatowych. 

 

Planowany termin uruchomienia: październik 2013 r. 

 

Opłata za Studia Podyplomowe: 1600 zł za semestr 

 

Warunki ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych:  

1. Aktywności na zajęciach programowych i ich pozytywne zaliczenie. 

2. Napisanie i złożenie pracy końcowej jako potwierdzenie nabytych kompetencji 

zawodowych. 

3. Zdanie egzaminu końcowego. 

 

Cele Studiów:  

 Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki 

niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych 

ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  Absolwenci zdobędą 

wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, 

ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, 

intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób 

niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych. 
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 Założenia Studiów Podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki, wynikają z 

aktualnych tendencji kształcenia specjalnego, które są związane z ogólnymi koncepcjami 

człowieka niepełnosprawnego oraz modelami kształcenia pedagogów specjalnych. Istotne jest 

tu zatem, zrozumienie osoby niepełnosprawnej intelektualnie w kręgu idei humanistycznych, 

a w przygotowaniu pedagogów specjalnych, uwzględnienie umiejętności diagnozowania jej 

potrzeb i problemów, tworzenia adekwatnych strategii pomocowych i systemów wsparcia. 

 

Profil Absolwenta. Absolwent Studiów potrafi: 

1. na bazie wiedzy i umiejętności realizować proces edukacyjny i rehabilitacyjny  dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na poziomie przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów. 

2. wykorzystać w pracy rehabilitacyjnej, interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą 

możliwości usprawniania wieloprofilowego osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

3. racjonalnie i optymalnie dobierać  metody i strategie edukacyjne stosowane      w 

systemie kształcenia specjalnego, do możliwości i potrzeb osoby niepełnosprawnej 

intelektualnie. 

 

Przedmioty objęte planem studiów: 

1. Pedagogika specjalna. 

2. Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. 

3. Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie. 

4. Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji. 

5. Niewerbalne techniki komunikacji. 

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. 

7. Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych. 

8. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

lekkim. 

9. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 

10. Praca w grupach rewalidacyjno-wychowawczych. 

11. Metodyka wychowania w internacie i w innych placówkach. 

12. Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego. 

13. Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, technika, plastyka, ruch). 

14. Rehabilitacja społeczno-zawodowa w świetle rozwiązań unijnych. 

15. Seminarium dyplomowe. 

16. Praktyka asystencka (zajęcia warsztatowe w placówkach kształcenia specjalnego – 50 

godzin). 

17. Praktyka pedagogiczna – 100 godzin. 

 

 

Zasady naboru: Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia Podyplomowe z zakresu 

oligofrenopedagogiki muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe 

(licencjat) i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Dopuszcza się możliwość uzyskania (we 

własnym zakresie) przygotowania pedagogicznego w czasie trwania studiów. W tym 

przypadku student otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, gdy przedstawi 

dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne. Na studia te przyjmowane są przede 

wszystkim osoby, które są zatrudnione w placówkach rehabilitacyjnych (ośrodki 

rehabilitacyjne, placówki edukacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej itp.) oraz mające w 

swoich najbliższych planach zawodowych bezpośrednie włączenie się w proces rehabilitacji 

dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.  

 

 

 



 

Rekrutacja: 

 

 Termin zgłoszeń na studia podyplomowe: 

  

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu 

w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://podyplomowe.uksw.edu.pl ) 

 

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji – 20 maja 2013 r. 

Ostatni dzień rekrutacji – 16 września 2013 r. 

 

PROCEDURA REKRUTACJI: 

 

1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) 

https://podyplomowe.uksw.edu.pl (od 20 maja 2013 r.) 

 

Podczas procedury rejestracji konieczne jest wybranie konkretnych studiów 

 

2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza 

zgłoszeniowego 

 

3. Złożenie dokumentów (do dnia 16 września  2013 r.) 

 

- kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK  

- dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) 

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

- kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu) 

- jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego) 

- w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz w dowodzie osobistym, 

kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do 

wglądu) 

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście  

w pokoju 1510 a,  budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3  Warszawa 

 

 w poniedziałek oraz wtorek  w godz. od 10.00 do 14.00  

 

 

 Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników 

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

