
Nazwa studiów podyplomowych: 
 

Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych 

 

 

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 

01-938 Warszawa 

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 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwenci studiów 

podyplomowych uzyskują uprawnienia do:  

- prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu i w klasach „0”. 

Kompetencje z zakresu terapii zaburzeń rozwojowych są umiejętnością wzbogacającą 

jakość pracy nauczycieli dzieci przedszkolnych. 

- sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej małego dziecka, zgodnie z Ustawą o 

opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3. z dnia 4 lutego 2011 r. 

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Regina Warchoł 

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (zajęcia odbywają się w trybie 

sobotnio-niedzielnym, zjazdy dwa razy w miesiącu) 

 

Planowany termin uruchomienia: październik 2013 r. 

 

Opłata za studia podyplomowe: 1600 zł za semestr 

 

Cel studiów: 

 teoretyczne i praktyczne przygotowanie Słuchaczy do racjonalnego wspomagania           

i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjalnym rozwojowym; 

 przygotowanie do czynności diagnostycznych w zakresie określania i wczesnego 

wykrywania zaburzeń rozwojowych; 

 kształtowanie umiejętności tworzenia przez nauczyciela warunków do swobodnej 

ekspresji twórczej dziecka w zakresie: doświadczeń językowych, muzycznych, 

plastycznych itp. 
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Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych: 

 Aktywność na zajęciach programowych i ich pozytywne zaliczenie. 

 Zaliczenie praktyk u opiekuna uczelnianego. 

 Napisanie i złożenie pracy końcowej jako potwierdzenie nabytych kompetencji 

zawodowych. 

 Zdanie egzaminu końcowego. 

 

 

Profil Absolwenta. Absolwent studiów potrafi: 

1. W sposób optymalny i racjonalny stymulować psychofizyczny rozwój dziecka na 

bazie wiadomości z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych                         

i socjologicznych. 

2. Wykorzystywać podstawowe umiejętności praktyczne, metodyczne, będące 

podstawą pracy pedagogicznej w przedszkolu. 

3. Integrować wiedzę i umiejętności zdobyte przez słuchaczy studiów w toku 

studiowania innych przedmiotów kierunkowych. 

4. Diagnozować możliwości rozwojowe dziecka celem podjęcia wczesnej interwencji 

specjalistycznej. 

5. Krytycznie i refleksyjnie analizować pozycje metodyczne, pedagogiczne, 

dydaktyczne, w celu racjonalnego zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka 

przedszkolnego. 

 

 

 

 

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty: 

1. Współczesne problemy pedagogiki dziecka. 

2. Psychologia małego dziecka. 

3. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. 

4. Literatura w wychowaniu dziecka. 

5. Kultura języka i emisja głosu. 

6. Wczesna diagnoza i interwencja pedagogiczna. 

7. Metodyka pracy w przedszkolu. 

8. Wychowanie rodzinne. 

9. Terapia zaburzeń rozwojowych. 

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

11. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

12. Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

13. Seminarium dyplomowe.  

14. Praktyka asystencka (zajęcia warsztatowe w placówkach) – 50 godzin. 

15. Praktyka pedagogiczna – 100 godzin. 

 

 

 

 

 



Zasady naboru na studia podyplomowe: 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. W tym przypadku student otrzyma świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych, gdy przedstawi dokument potwierdzający 

przygotowanie pedagogiczne. 
 

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/

