Nazwa studiów podyplomowych
Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca
Kierownik studiów podyplomowych:
Teresa Żółkowska
Obsługa administracyjna (imię i nazwisko, telefon, e-mail):
Joanna Kamińska, e-mail: joanna.kaminska@usz.edu.pl, tel. 728862852
Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych i czas ich trwania:
czas trwania: 2 semestry – październik 2019 - lipiec 2020

Forma studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia:
Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych
Cel kształcenia
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających
przygotowanie pedagogiczne1 w kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela
przedszkoli, szkół i placówek realizujących kształcenie integracyjne i włączające w
zakresie pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Warunki ukończenia studiów podyplomowych:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest
- obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach
- zaliczenie dwóch semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów
objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia).
Poświadczeniem zaliczeń są wpisy w Karcie Słuchacza, którą każdy zainteresowany
zobowiązany jest złożyć u kierownika studiów po zakończeniu wszystkich zajęć w
ramach edycji,
- spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej a określonych na
początku studiów.
Dokument potwierdzający
dokształcającego/szkolenia:

ukończenie

studiów

podyplomowych/kursu

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

1 Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. - przygotowaniu
pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i
dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem
(specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż
150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu
przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu
kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

Uzyskiwane
uprawnienia/kwalifikacje/specjalność
podyplomowych:

w

ramach

studiów

Słuchacz/uczestnik Studiów podyplomowych Edukacja integracyjna i włączająca osób z
niepełnosprawnością uzyskuje uprawnienia do pracy w placówkach realizujących

kształcenie integracyjne i włączające dla osób ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardem
przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych
oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
zakresie edukacji włączającej i integracyjnej.
Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub
kontynuacji kształcenia)
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów
kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja integracyjna i włączająca osób z
niepełnosprawnością:
1) osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji
(prowadzenia zajęć) z osobami niepełnosprawnymi (oraz specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi) w danym typie szkoły lub placówki oraz uzyskują
kwalifikacje nauczyciela wspomagającego
2) osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uprawnia do prowadzenia
przedmiotu (prowadzenia zajęć) uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach
integracyjnych i włączających w ramach danego przedmiotu (prowadzenia
zajęć)
Czas
trwania
oraz
planowany
termin
rozpoczęcia
studiów
podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia:
Studia podyplomowe Edukacja integracyjna i włączająca osób z
niepełnosprawnością trwają 2 semestry. Program studiów podyplomowych
obejmuje 405 godzin (+120 godzin praktyk).

