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REKRUTACJA
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
WYMAGANE DOKUMENTY
 podanie o przyjęcie na studia;
 1 zdjęcie;
 odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich o specjalności nauczycielskiej;
 potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
 zobowiązanie ponoszenia kosztów opłatności za studia.
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CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA
Proponowane studia podyplomowe Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności są odpowiedzią na
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Studia obejmują 310 h
zajęć realizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów i 120 h praktyk (60 h w zakresie terapii
pedagogicznej i 60 h pedagogiki zdolności), co dwa tygodnie w cyklach sobotnio-niedzielnych. Spełniają one
warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodnie

z Rozporządzeniem MNiSzW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonania zawodu nauczyciela.
ADRESAT
Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów
szkolnych, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych, absolwentów studiów magisterskich lub
licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.
KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW
Po ukończeniu studiów podyplomowych Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności , absolwent uzyskuje
dodatkowe kwalifikacje:
 nauczyciel specjalisty terapii pedagogicznej;
 nauczyciela w placówkach pozaszkolnych;
 przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i twórczymi.
INFORMACJE DODATKOWE
Strona www: http://www.wpps.uz.zgora.pl/p1/
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