
Kierunek: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA:  

Kwalifikacyjne 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.  

Kwalifikacyjne studia podyplomowe, adresowane są również do psychologów, logopedów i 

fizjoterapeutów. Dają kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w 

różnych typach placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. 

 

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW:  

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

piątek-sobota-niedziela. 

 

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:  

Diagnoza psychopedagogiczna 

Podstawy pedagogiki specjalnej 

Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

Wsparcie i praca z rodziną osoby niepełnosprawnej 

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii 

Rewalidacja indywidualna 

Psychoterapia z elementami terapii rodzin 

Korygowanie zaburzeń i wad mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży 

Społeczno-psychologiczna charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

Oligofrenopedagogika z elementami ortodydaktyki 

Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 

Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 

Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

Edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Wczesna interwencja w usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych 

Metody grupowe z elementami socjoterapii 

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:  

Osoby kończące studia podyplomowe mogą realizować proces edukacyjny, wychowawczy, 

terapeutyczny i rewalidacyjny osób z niepełnosprawnością intelektualną w każdym typie placówki 

edukacyjnej i opiekuńczo-rewalidacyjnej. 

Kształcenie na studiach podyplomowych daje przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej (moduł 

5) dla osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 

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

potwierdza zdobycie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu 

nauczyciela specjalnego (po uprzednim zrealizowaniu modułu 1,2,3 ze standardów kształcenia 

nauczycieli z dnia 17 stycznia 2012r.). 

 

 

 



5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:  

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych oligofrenopedagogika 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. 

 


