
Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA 

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli, absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub 

jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli pracujących zawodowo, 

którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rewalidacji osób z 

autyzmem. Studia podyplomowe, adresowane są również do psychologów, logopedów i 

fizjoterapeutów. Dają kwalifikacje do pracy z osobami z autyzmem w różnych placówkach 

edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. 

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą oraz najważniejszymi nowymi 

tendencjami we współczesnej dydaktyce i metodyce pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu. Przygotowanie studentów do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych w celu 

kompleksowego oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego. 

 

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW 

Studia trwają dwa semestry. Obejmują średnio 10 zjazdów (sobota, niedziela) 

 

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW 

Psychologia rozwojowa 

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii  

Pedagogika specjalna  

Podstawowe regulacje prawne dotyczące rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych 

Wsparcie i praca z rodziną osoby niepełnosprawnej  

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy diagnozy klinicznej i funkcjonalnej 

Zaburzenia procesów integracji sensorycznej u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem 

Praktyka 120 h 

Metody terapii psychopedagogicznej osób ze spektrum autyzmu 

Problemy komunikacyjne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, komunikacja alternatywna i 

ułatwiona 

Metodyka edukacji i rewalidacji uczniów z ASD  (edukacja przedszkolna i I etap edukacji) 

Metodyka edukacji i rewalidacji uczniów z ASD ( II, III, IV etap edukacji) 

Podstawy Stosowanej Analizy Zachowania 

Specjalne potrzeby edukacyjne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Rozwijanie kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Integracja uczniów z autyzmem - organizowanie środowiska terapeutycznego – metoda cieniowania 

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla osób z autyzmem 

 

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW 

Po ukończeniu studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, które 

potwierdza zdobycie kwalifikacji w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem. 

Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 

2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 

poz. 1113). W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (Moduł 5) w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły 

podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i 



szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, 

lub niepełnosprawności sprzężone. Zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r. Kształcenie na 

studiach podyplomowych daje przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej (moduł 5) dla osób, które 

posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.  Absolwenci studiów uzyskują 

kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem. 

 

5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Zaliczenie ćwiczeń oraz zdanie wymaganych egzaminów. 

Zaliczenie 120 h praktyki. 

Studia kończące się egzaminem dyplomowym. 


