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NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Pedagogika specjalna - edukacja włączająca
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność X
doskonalące
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) 011 podgrupa pedagogiczna
KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika) 0114
CZAS TRWANIA: trzy semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1650.00 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85.00 zł
REKRUTACJA: Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym. O przyjęciu na studia
decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów. Warunkiem
uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 chętnych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
2.
3.
4.

Podanie o przyjęcie na studia.
1 zdjęcie.
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Oświadczenie dotyczące posiadania kwalifikacji pedagogicznych wraz z załącznikiem
(wzór oświadczenia do pobrania na stronie Wydziału Nauk Społecznych w zakładce
studia, oferta dydaktyczna, https://wns.uz.zgora.pl).
5. Potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał).
6. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2021r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
mgr Renata Dzierzba
Sekretariat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Pokój 225
Tel: +48 68 328 56 68 lub 789 442 102
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia trwają trzy semestry. Zaplanowano 415 godzin zajęć dydaktycznych w formie
wykładów oraz ćwiczeń, a także 120 godzin praktyki pedagogicznej.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą kwalifikacje oraz kompetencje zgodnie z
Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które umożliwiają:
 współorganizację procesu kształcenia w systemie ogólnodostępnym na różnych
szczeblach edukacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego), w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
niepełnosprawnością
intelektualną,
niepełnosprawnością
wzrokową,
niepełnosprawnością słuchową, niepełnosprawnością ruchową oraz afazją,
niepełnosprawnością sprzężoną (Rozporządzenie MEN w sprawie warunków
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U.
2017, poz. 1578);
 organizację procesu kształcenia dzieci/uczniów wymagających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi), wynikającymi w
szczególności z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zaburzeń zachowania lub
emocji, ze szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się,
niepowodzeń edukacyjnych, chorób przewlekłych, zaburzeń sprawności językowych,
trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi (Obwieszczenie MEN
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. 2020, poz. 1280);
 diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych (indywidualnych i rozwojowych
potrzeb edukacyjnych);
 konstruowanie i ewaluację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla
dzieci/uczniów z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego);
 planowanie, monitoring i ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci/
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (indywidualnymi i rozwojowymi
potrzebami edukacyjnymi);
- Studia są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Studia są przewidziane dla
osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nie
posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
- Kwalifikacje po ukończeniu studiów: przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej –
edukacja włączająca.
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