
Nazwa studiów podyplomowych: 

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną 

 

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 1507) 

fax. 022 56 99 671 

pedagogika@uksw.edu.pl,  

www.pedagogika.uksw.edu.pl  

 

CEL STUDIÓW: 

Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej oraz kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej, zespołów wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym 

wieku szkolnym, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

 

mailto:pedagogika@uksw.edu.pl
http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/


ADRESACI: 

 Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych) na kierunku „pedagogika”, nie posiadające 

uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. 

 Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) na kierunku „psychologia” i „socjologia” wraz z 

przygotowaniem pedagogicznym – ukończone studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny lub studium pedagogizacji (dyplom). 

CZAS TRWANIA STUDIÓW 

3 semestry,  zajęcia w trybie piątkowo-sobotnim (zjazdy dwa razy w miesiącu) 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ 

październik 2013 (minimalna liczba uczestników – 30 osób, maksymalna – 70 osób) 

lub luty 2014 ( w przypadku nie skompletowania grupy w pierwszym terminie) 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO 

 1850 zł za semestr  

 

FORMA UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Praca dyplomowa 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz wiedzą i umiejętnościami 

praktycznymi w zakresie planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu wychowawczo-dydaktycznego na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej). Wykazuje się metodycznym przygotowaniem w zakresie organizowania i prowadzenia 

zajęć zintegrowanych w obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, ruchowej i medialnej. 



Absolwent umie w sposób refleksyjny i twórczy posługiwać się metodami, środkami oraz formami procesu kształcenia charakterystycznymi 

dla edukacji elementarnej. Posiada przygotowanie w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego 

na etapie klas początkowych. Umie organizować i doskonalić swój warsztat pracy, rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnościom 

wychowawczo-dydaktycznym, w tym niepowodzeniom szkolnym; współpracować z rodzicami dziecka i instytucjami, wspierającymi jego 

rozwój. Absolwent studiów jest także przygotowany do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze stymulacyjnym, wspomagającym i 

korekcyjno-kompensacyjnym z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć 

wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć 

stymulujących rozwój dzieci uzdolnionych. Program studiów umożliwia absolwentom zdobycie przygotowania w zakresie posługiwania się 

środkami pedagogicznymi niezbędnymi w procesie diagnozy, poradnictwa i terapii oraz interdyscyplinarnej współpracy ze specjalistami, 

niosącymi pomoc w sytuacji trudnej dla dziecka i rodziny. Absolwent uzyskuje więc również kompetencje pedagoga – terapeuty, 

umożliwiające mu podejmowanie profesjonalnych zabiegów profilaktycznych, wspomagających i terapeutycznych w procesie dydaktyczno-

wychowawczym realizowanym wgrupach przedszkolnych i klasach szkolnych. Jest zatem przygotowany do prowadzenia zajęć korekcyjno - 

kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

ECTS Nazwa przedmiotu 
Forma 

zal. 

Godziny zajęć Rozkład godzin zajęć 

razem 
W tym I semestr II semestr III semestr 

W Ć W Ć W Ć W Ć 

2 Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym – mgr A. 
Grzeszczuk 

E 10 10  10      

1 Podstawy edukacji obywatelskiej – mgr B. Sapiejewska-Dąbrowska z/o 10 10  10      

3 Pedagogika wczesnoszkolna – dr E. Kulawska E 10 10  10      

3 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej – mgr A. Czekalska E 10  10  10     

1 Komunikacja interpersonalna w edukacji wczesnoszkolnej – mgr K. Malinowska z/o 10  10  10     

3 Praca wychowawcza i współpraca z rodziną - dr Z. Babicki, dwiczenia mgr E. 
Śmiechowska-Petrovskij 

z/o 20 10 10 10 10     

1 Profilaktyka w szkole – dr B. Skowrooski z/o 10 10  10      

3 Kształcenie zintegrowane w klasach I – III – dr E. Kulawska z/o 10 10  10      

3 Diagnostyka pedagogiczna – dr B. Skowrooski E 10 10  10      

1 Środowisko wychowawcze rodziny i szkoły – dr Z. Babicki z/o 5 5  5      

3 Edukacja literacko-językowa w systemie zintegrowanym – wykład: dr E. z/o 22 7 15   7 15   



Kulawska, dwiczenia mgr A. Karpioska 

3 Edukacja matematyczna w systemie zintegrowanym – wykład: dr E. Kulawska, 
dw. mgr I. Szurała 

z/o 23 7 16   7 16   

2 Metodyka pracy z uczniem zdolnym w edukacji zintegrowanej – mgr A. 
Karpioska 

z/o 13  13    13   

2 Edukacja w zakresie ekspresji twórczej w systemie zintegrowanym – mgr A. 
Karpioska 

z/o 15  15    15   

1 Metodyka zajęd muzyczno-ruchowych w edukacji zintegrowanej – mgr O. 
Kaczyoska 

z/o 10  10    10   

2 Edukacja zdrowotna w systemie zintegrowanym – dr P. Abramczyk z/o 15  15    15   

2 Metodyka zajęd korekcyjno-kompensacyjnych z dziedmi z dysfunkcją wzroku – 
mgr E. Śmiechowska-Petrovskij 

z/o 10  10    10   

2 Metodyka zajęd korekcyjno-kompensacyjnych z dziedmi z dysfunkcją słuchu – 
dr K. Wereszka 

z/o 10      10   

2 Metodyka zajęd korekcyjno-kompensacyjnych z dziedmi z zaburzeniami 
rozwoju ruchowego – dr K. Krawiecka 

z/o 10  10    10   

1 Techniki multimedialne w edukacji zintegrowanej – mgr E. Śmiechowska-
Petrovskij 

z/o 10  10      10 

1 Warsztat pracy nauczyciela edukacji zintegrowanej – mgr I. Szurała z/o 5  5      5 

1 Programy i podręczniki w edukacji zintegrowanej – mgr A. Karpioska z/o 6  6      6 

2 Metodyka zajęd korekcyjno-kompensacyjnych z dziedmi z zaburzeniami 
rozwoju emocjonalnego i społecznego – dr E. Domarecka-Malinowska 

z/o 10  10      10 

4 Metodyka zajęd korekcyjno-kompensacyjnych z dziedmi ze specyficznymi 
trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia – mgr A. Czekalska 

z/o 35  35      35 

2 Edukacja środowiskowa i ekologiczna w systemie zintegrowanym – mgr I. 
Szurała 

z/o 15  15      15 

2 Pedagogika zabawy i animacja w edukacji zintegrowanej – dr K. Krawiecka z/o 10  10      10 

1 Elementy logopedii – mgr A. Gola z/o 15  15      15 

1 Pomiar dydaktyczny i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej – mgr I. Szurała z/o 5  5      5 

1 Emisja głosu – mgr M. Graf zal 15  15      15 

3 Seminarium dyplomowe zal 10  10      10 

                                                                                                                        Razem  369 89 270 75 30 14 114 0 136 



6 Praktyka pedagogiczna – dr L. Marszałek  150         
E – egzamin  Z/O- zaliczenie z oceną   Z – zaliczenie  

 

 

ZASADY REKRUTACJI 

 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. 

 

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów 

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

 

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji – 10 czerwca 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 10 czerwca 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.) 

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


 

- 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 1507,  budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3  Warszawa 

 

  poniedziałek, wtorek  w godz. od 10.00 do 14.00  

 

 

 Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników 

 

 


