
Pedagogika specjalna
– Edukacja integracyjna
i włączająca

Studia z gwarancją satysfakcji i sukcesu!





Oferta dla
absolwentów
projektu
"Forum Kadry
Włączającej"



Już na starcie
wyprzedzisz innych!



2 zamiast 3 Poziom szyty na miarę
Jako posiadacz zaświadczenia
o ukończeniu kursu Edukacja
włączająca, studiujesz o semestr
krócej.

Dla absolwentów kursu, zostanie
utworzona osobna grupa.

Powitaj znajomych, zapomnij
o słuchaniu oczywistości.

Brak egzaminu
Zwolnienie z testu pozwala

cieszyć się ze zdobywania wiedzy
dla samego siebie, bez stresu

egzaminacyjnego.



Czas na naukę!



zajęcia: październik 2022–maj 2023



Jak zaliczę studia?



Warunkami ukończenia
studiów są uczestnictwo
w zajęciach online
oraz zaliczenie praktyk
pedagogicznych.



Błyskawiczne potwierdzenie
kwalifikacji



Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
otrzymasz do końca sierpnia 2023.



Nauczymy się pomagać
wspólnie!



W 2022 zdecydujesz, czy i jaka
część Twojego wpisowego
zostanie przekazana
pomocowym organizacjom
partnerskim kierunku.

Rezygnujemy z tych środków,
żebyśmy razem mogli mieć
realny wpływ na otoczenie. 



Studia
66.7%

Organizacja pomocowa
33.3%

Organizacja pomocowa
100%

Klasyczne wpłacenie
wpisowego

Zakup wpisowego w sklepiku
organizacji na Facebook'u



Co muszę wiedzieć na już?



Dokumenty
rekrutacyjne 

Co?
1. Zgłoszenie na studia podyplomowe
(w załączeniu dokument)

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
wyższych (proszę potwierdzić za zgodność
z oryginałem i podpisać swoim imieniem
i nazwiskiem)

3. 2 fotografie  formatu 35x45

4. Umowa odpłatności za studia podyplomowe
wraz z aneksem – proszę przesłać podpisaną.

Dokumenty należy przekazać w białej teczce
z gumką)



Dokumenty
rekrutacyjne Gdzie?

Instytut Studiów Podyplomowych
BiS/NODN Rybnik
ul. Rudzka 13c
44-200 Rybnik
 budynek B – III piętro pok.3.3
(kampus)

Jak?
Osobiście lub listem poleconym
bądź kurierem.



Kontakt i pomoc



502 162 365                                        503 192 950
32 43 29 857                                       690 515 224



www.rybnikonline.eu

http://www.rybnikonline.eu/


Nie daj się dłużej
namawiać
- postaw na studia
z gwarancją satysfakcji
i sukcesu!



Widzimy się na
LiveWebinarze
29 października!

Przygotuj
otwartą głowę,
zaparz kawę
i kup nowy
notes. :) 



Do zobaczenia!



„Wychowanie, 
jeśli nie jest wzorem i miłością,
nie jest wychowaniem.”.
Johann Heinrich Pestalozzi

https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/autor/Pestalozzi-Johann-Heinrich/



