
KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
WYDZIAŁ  Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 
 
INSTYTUT:.................................................................................................................................. 
 
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:  Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz 
zespołem Aspergera  
 
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X) 

dodatkowa specjalność  X                  doskonalące    
 
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika)............................................................. 
CZAS TRWANIA:. Dwa semestry 
OPŁATA ZA SEMESTR: 1900.00 
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85.00 zł 
 
REKRUTACJA: 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów. 
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 chętnych.    
WYMAGANE DOKUMENTY:  
 
1. Podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania na stronie: 

www.dk.uz.pl/podyplomowe.php). 
2. 2 zdjęcia. 
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub podyplomowych potwierdzających 

posiadanie kwalifikacji pedagogicznych. 
4. Kserokopia dowodu osobistego. 
5. Potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał)  
6. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.  

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 15 lutego  2018 r.  
 
DOKUMENTY PRZYJMUJE:  
Mgr Renata Dzierzba  
Sekretariat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 
Pokój 225 
Tel: +48 68 328 32 56   
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA: 
 
Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą niezbędne kwalifikacje i kompetencje 
umożlwiające: 
 udział w procesie wieloprofilowej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju dzieci, ze 

szczególnym uwzględnieniem autyzmu i zespołu Aspergera, 
 planowanie i realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum 

zaburzeń autystycznych w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju 
organizowanych w instytucjach zgodnie z Rozporządzeniem MEN 2013 r., poz. 1257, 

 wychowanie i nauczanie dzieci/uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera  w 
przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz 



specjalnych1 (realizacja podstawy programowej zgodnie z indywidualnym programem 
edukacyjno-terapeutycznym),   

 planowanie i realizację zajęć rewalidacyjnych  z osobami ze spektrum zaburzeń 
autystycznych  w przedszkolach  i szkołach,  

 współpracę z innymi specjalistami oraz wsparcie rodzin dzieci ze spektrum zaburzeń 
autystycznych. 

 
Studia są adresowane dla absolwentów wyższych studiów magisterskich z przygotowaniem 
pedagogicznym, które uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela.  
 
INFORMACJE DODATKOWE:  
 

1. Warunkiem podjęcia pracy w szkolnictwie specjalnym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną jest wcześniejsze ukończenie przez kandydata 
studiów z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

2. Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 3800 zł. Opłata za studia  jest płatna 
w dwóch ratach po 1900 zł. Słuchacz jest zobowiązany dokonać opłaty za pierwszy 
semestr do dnia rozpoczęcia studiów.  Słuchacz powinien dokonać opłaty za drugi 
semestr studiów w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2016 r. Istnieje 
możliwość rozłożenia na raty opłaty za studia podyplomowe. 

 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ 
 
 
 
Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php   

                                                
1 W przypadku szkolnictwa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną warunkiem jest wcześniejsze 
ukończenie przez nauczyciela studiów z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.  


