
Kierunek: Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA: 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej z diagnozą i terapią 

psychopedagogiczną adresowane są do osób, które chciałyby uzyskać przygotowanie do pracy na 

stanowisku nauczyciela przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW:  

Zajęcia będą realizowane w dwóch semestrach studiów. Zjazdy będą odbywały się  

w systemie piątek- sobota-niedziela 

 

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:  

Pedagogika społeczna, Psychologia rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym 

Psychologia społeczna dziecka, Organizacja i zarządzanie przedszkolem, Pedagogika 

przedszkolna, Metodyka wychowania przedszkolnego, Teoretyczne i metodyczne podstawy 

edukacji polonistycznej w przedszkolu, Teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji 

matematycznej w przedszkolu, Teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji muzycznej  

w przedszkolu, Teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji przyrodniczej w przedszkolu, 

Teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji plastycznej w przedszkolu, Teoretyczne  

i metodyczne podstawy edukacji technicznej i informatycznej w przedszkolu, Teoretyczne  

i metodyczne podstawy edukacji fizycznej w przedszkolu, Gry i zabawy w przedszkolu, 

Diagnostyka psychopedagogiczna, Terapia psychopedagogiczna dziecka, Logopedia z elementami 

zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym 

 

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:  

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy 

 w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi podległych 

Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia nabywają kwalifikacje pedagogiczne 

uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i szkołach podstawowych  

z oddziałami przedszkolnymi. 

Absolwenci kwalifikacyjnych studiów z edukacji przedszkolnej otrzymują świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w szkołach i placówkach oświatowych przy posiadaniu uprawnień pedagogicznych zgodnie  

z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r.  

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół  

i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1207 z późn. zm.). 

 

5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:  

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią 

psychopedagogiczną jest aktywne uczestnictwo z zajęciach oraz uzyskanie wszystkich 

przewidzianych tokiem studiów zaliczeń i zdanie egzaminów, potwierdzone w karcie zaliczeń  



i egzaminów oraz w karcie słuchacza, zaliczenie praktyk a także złożenie egzaminu 

dyplomowego. 

 


