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3 semestry



Perspektywy zawodowe



Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej 
 w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych 

 i rewalidacyjnych. Zgodnie z nową reformą dot. standardów zatrudniania specjalistów, absolwent tego kierunku,
który posiada dyplom magistra pedagogiki jest uprawniony do pracy jako pedagog specjalny.



Cel studiów



Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje      
 w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie
studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć     
 we wszystkich typach szkół, w tym pracy nauczyciela wspomagającego. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,           
 w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej          
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki         
 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym



Kariera zawodowa



Absolwenci studiów podyplomowych          
z kierunku: „Pedagogika specjalna – Edukacja
integracyjna i włączająca” nabywają
kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela
edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach
oraz placówkach oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Zgodnie z nową reformą dot. standardów
zatrudniania specjalistów, absolwent          
tego kierunku, który posiada dyplom magistra
pedagogiki jest uprawniony do pracy          
jako pedagog specjalny.

 
 



Świadectwo



Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych uznawane          
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne
ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki 
 i Szkolnictwa Wyższego.

 
 
 
 
 



Przedmioty



MODUŁ KSZTAŁCENIA
KIERUNKOWEGO 

- Podstawy pedagogiki specjalnej
- Dydaktyka specjalna
- Diagnostyka w pedagogice specjalnej
- Etyka zawodu nauczyciela
- Praktyka I (60h)



MODUŁ KSZTAŁCENIA
SPECJALISTYCZNEGO

- Psychologia kliniczna z elementami   
   psychopatologii
- Podstawy psychologii dziecka/ucznia       
   ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   



- Wspomagające i alternatywne metody   
   komunikacji
- Podstawy języka migowego
- Psychologia wychowawcza
- Teoretyczne podstawy edukacji    
   integracyjnej i włączającej
- Modele edukacji integracyjnej 
   i włączającej w Polsce i na świecie



- Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów 
   ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem 
   z niepełnosprawnością intelektualną
- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem 
   z zaburzeniami narządu słuchu
- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem
   z zaburzeniami narządu wzroku



- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem
    z chorobą przewlekłą
- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem 
   niedostosowanym społecznie
   i zagrożonym niedostosowaniem   
   społecznym
- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem
   z zaburzeniami zachowania i emocji



- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem
   z całościowymi zaburzeniami rozwoju
- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem
   z zaburzeniami narządu ruchu
- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem 
   ze specyficznymi trudnościami w uczeniu  
   się



- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem
   z zaburzeniami komunikacji i sprawności 
   językowej
- Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem
   z trudnościami adaptacyjnymi związanymi 
   z różnicami kulturowymi
   i wyznaniowymi
   



-  Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem 
    zdolnym
-  Metodyka pracy opiekuńczo- 
    wychowawczej wobec osób
    ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi  
    i edukacyjnymi
- Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji 
   osób ze specjalnymi potrzebami  
   rozwojowymi i edukacyjnymi



- Diagnoza i wspomaganie rodziny
   z osobami ze specjalnymi potrzebami 
   rozwojowymi i edukacyjnymi
- Współczesne zagrożenia rozwoju osób
   ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
   i edukacyjnymi
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka



- Projektowanie programów 
   psychoedukacyjnych z elementami 
   socjoterapii
- Konstruowanie indywidualnych
   programów edukacyjno-terapeutycznych
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
   dziecku/uczniowi ze specjalnymi 
   potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi



- Diagnoza edukacyjna uczniów
   ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
   i edukacyjnymi
- Praktyka zawodowa (120 godzin)



Rekrutacja



Dokumenty
rekrutacyjne 

1. Zgłoszenie na studia podyplomowe

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

3. 2 fotografie  formatu 35x45 mm

4. 2 egzemplarze umowy odpłatności za studia
podyplomowe wraz z aneksem – proszę przesłać
podpisaną.

Dokumenty należy przekazać w białej teczce
z gumką.

Co?



Dokumenty
rekrutacyjne Gdzie?

Pokój 3.3 (III piętro) w budynku B
ul. Rudzka 13C
BiS/NODN RYBNIK 

Jak?
Osobiście lub listem poleconym
bądź kurierem.



Opłaty



Suma opłat – 3.300,00 zł (10 x 330,00 zł)

Faktura: Tak

Niezmienne czesne

Brak dodatkowych opłat, np. za materiały szkoleniowe, egzaminy,
egzamin końcowy

Brak opłaty wakacyjnej

Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)



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/
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