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Studia podyplomowe należą do dziedziny: Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina (należy wskazać dyscyplinę wiodącą, jeśli studia należą do więcej 

niż jednej dyscypliny): 
Pedagogika 

Liczba semestrów: 3 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 410 

W tym praktyki w wymiarze: 120 

Seminarium, praca końcowa/egzamin końcowy.: Plan studiów podyplomowych nie przewiduje seminarium, pracy końcowej/egzaminu końcowego. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych: 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich 

przewidzianych w planie studiów przedmiotów. 

Łączna liczba punktów ECTS (min. 30 dla studiów 2 sem.): 58 

Kadra dydaktyczna: 

Studia podyplomowe Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 

oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu są 

realizowane w PUZ we Włocławku w ramach profilu praktycznego. Kadrę dydaktyczną tworzą 

pracownicy PUZ we Włocławku posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe, a także praktycy  

z wieloletnim doświadczeniem zdobytym poza Uczelnią.  

Dokumentacja rekrutacyjna: 
 podanie o przyjęcie na studia podyplomowe 

 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

Dodatkowe wymagania i  kwalifikacje rekrutacyjne kandydatów na studia: 
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi. 



Odniesienie do misji i strategii Uczelni: 

Realizacja studiów podyplomowych Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

- oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu wpisuje 

się w misję oraz strategię rozwoju Uczelni. Na studiach podyplomowych Edukacja i rewalidacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja 

uczniów ze spektrum autyzmu kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów 

edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (teoretyków i praktyków). Celem kształtowania jest 

nabycie umiejętności charakteryzujących nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia, 

mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych oraz 

zawodowych. Studia podyplomowe Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

- oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu 
przygotowują również uczestników do aktywnego, świadomego uczestnictwa w społeczeństwie 

obywatelskim. 

Cel studiów 

podyplomowych: 

Działania lub zadania, które potrafi wykonywać osoba 

posiadająca kwalifikację (należy określić, do czego 

przygotowują uczestników studia podyplomowe). 

Studia podyplomowe Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 

oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu 

ukierunkowane są na wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz praktycznych umiejętności 

uczestników w zakresie pedagogiki specjalnej oraz edukacji i rozwoju uczniów ze spektrum autyzmu. 

Ich celem jest również przygotowanie uczestników do wykorzystania posiadanej wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych potrzebnych do podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku  

do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną także ze spektrum autyzmu. 

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji 

(należy opisać uzyskiwane przez uczestników nowe 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne na 

rynku pracy). 

Absolwent studiów przygotowany jest do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych ucznia. Prowadzenie zajęć rewalidacji 

indywidualnej, której nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, adekwatnego i 

efektywnego reagowania na wymogi otoczenia, by mogli jak najpełniej uczestniczyć  

w życiu społecznym. 

Zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w 

kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych 

technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju 

lub regionu (należy również uwzględnić opinie 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych). 

Program  uwzględnia w treściach i strukturze uwagi i postulaty zgłaszane przez pracodawców  

i przedstawicieli praktyki pedagogicznej. W konstrukcji planu uwzględniono przedmioty pozwalające na 

pozyskanie przez uczestnika praktycznych umiejętności pedagogicznych oraz indywidualizację procesu 

kształcenia. Nauczanie i terapia (rewalidacja) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz ze spektrum autyzmu wymaga wykwalifikowanego, profesjonalnego nauczyciela potrafiącego 

wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, potrafiącego właściwie dobierać oraz stosować dostępne 

narzędzia i technologie w celu optymalnej realizacji podejmowanych zadań, a także dokonywania ich 

odpowiedniej modyfikacji w zależności od możliwości psychofizycznych ucznia. 

Możliwości wykorzystania kwalifikacji (potencjalne 

miejsca zatrudnienia). 

Ukończenie studiów podyplomowych Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną - oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum 

autyzmu uprawnia do nauczania i terapii (rewalidacji) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Studia przygotowują do pracy m.in. w: przedszkolach, 

szkołach i ośrodkach (SOSW, OREW) w których realizowane jest kształcenie specjalne, a także  

w placówkach spoza systemu oświaty tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej 

itp. 

 



 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu studiów podyplomowych uwzględniono opinie interesariuszy, jak również wnioski z analizy 

zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: Zgodnie z planem studiów 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

Odniesienie do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

drugiego stopnia 

Wiedza 

C.5.W1. 
zna i rozumie dydaktykę specjalną jako naukę teoretyczną i empiryczną, klasyfikację dydaktyki specjalnej na dydaktyki szczegółowe; dydaktykę 

specjalną w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym; 
 

C.5.W2. zna i rozumie koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego;  

C.5.W3. 

zna i rozumie organizację procesu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zasady, metody, proces kształcenia  

w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju, zasady ewaluacji 

i efektywność podejmowanych działań edukacyjnych; 

 

C.6.W1. zna i rozumie podstawy, cele, założenia, obszary i cechy diagnozy;  

C.6.W2. zna i rozumie procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej – analizy jakościowe i ilościowe;  

C.6.W3. zna i rozumie przydatność metod diagnostycznych w ocenie specyfiki zaburzeń w rozwoju;  

C.6.W4. 
zna i rozumie wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników 

środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie; 
 

C.6.W5. zna i rozumie ocenę skuteczności stosowanych metod wychowania, kształcenia, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii;  

C.6.W6. 
zna i rozumie rolę i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych 

instytucji;  
 

C.7.W1. 

zna i rozumie specyfikę funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, w których jest odbywana praktyka, w szczególności: 

zadania opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj 

prowadzonej dokumentacji; 

 

C.7.W2. zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi;  

E.1I.W1. 

zna i rozumie podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób  

z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie historyczne; koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej; miejsce ucznia  

z niepełnosprawnością intelektualną w systemach edukacji w Polsce i innych państwach; zagadnienie osobowości i zakres kompetencji 

nauczyciela (wychowawcy); potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia; zagadnienia 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, rolę rodziny tego dziecka oraz systemy wsparcia społecznego; 

 

E.1I.W2. 

zna i rozumie medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; etiologię niepełnosprawności intelektualnej; 

obrazy kliniczne jednostek chorobowych, w tym genowych i chromosomowych, związanych z niepełnosprawnością intelektualną; współczesne 

teorie interwencji i rehabilitacji medycznej oraz medyczne aspekty niepełnosprawności sprzężonej; 

 

E.1I.W3. 
zna i rozumie psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji  osób z niepełnosprawnością intelektualną; kryteria definiowania niepełnosprawności 

intelektualnej w psychologii klinicznej; genezę niepełnosprawności intelektualnej; podstawy diagnostyki; psychologiczne podstawy terapii osób  
 



z niepełnosprawnością intelektualną; wybrane metody, techniki i programy rehabilitacji psychologicznej; 

E.1I.W4. 

zna i rozumie kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej; uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną – rolę czynników społeczno-kulturowych; strategie destygmatyzacji i destereotypizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  

w kontekście rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych; zasady partycypacji społecznej jako legitymizacji praw osób  

z niepełnosprawnością intelektualną;   

 

E.1I.W5. 
zna i rozumie prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną: zasady orzekania o niepełnosprawności, zagadnienie 

ubezwłasnowolnienia, rolę ulg i udogodnień, regulacje w zakresie organizacji edukacji i wsparcia społecznego tych osób; 
 

E.2I.W1. 

zna i rozumie metodykę nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej; podstawę 

programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (klasy I–III), adaptację treści nauczania i ich realizację w stosunku do dziecka  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; paradygmat konstruktywistyczny; metodykę nauczania wczesnoszkolnego w zakresie 

różnych obszarów edukacji; specjalistyczne rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej; 

metodę ośrodków pracy jako propozycję pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym; 

konstruowanie i ewaluowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na I etapie edukacyjnym; 

 

E.2I.W2. 

zna i rozumie organizację i specyfikę kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym; 

zadania nauczyciela – wychowawcy na rożnych etapach edukacyjnych; zasady i reguły pracy dydaktyczno-wychowawczej; cele, treści kształcenia, 

środki dydaktyczne, metody kształcenia, formy organizacji zajęć, zajęcia pozalekcyjne, wsparcie metodyczne nauczyciela, strategie organizowania 

zajęć w różnych formach edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z dodatkowymi sprzężonymi 

zaburzeniami; metodyczne aspekty błędów wychowawczych oraz współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów i specjalistami;   

 

E.2I.W3. 

zna i rozumie metodykę wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach 

placówek systemu oświaty, na różnych etapach edukacyjnych; podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy; wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i opracowywanie oraz modyfikowanie indywidualnego 

programu edukacyjno- -terapeutycznego; specjalistyczne metody rozwijania kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych; zasady 

organizowania przestrzeni szkolnej oraz optymalnego stanowiska pracy; rolę współpracy z rodziną, nauczycielami i specjalistami; 

 

E.2I.W4. 

zna i rozumie metodykę pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną; metody pracy  

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym; organizację i metodykę zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych; zasady 

konstruowania indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz współpracy ze środowiskiem rodzinnym lub personelem 

opiekuńczym placówek pobytu stałego;  

 

E.3I.W1. zna i rozumie zadania charakterystyczne dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają;  

E.3I.W2. zna i rozumie organizację, statut i plan pracy przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty oraz program wychowawczo-profilaktyczny;  

E.3I.W3. zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu, uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi;  

E.1A.W1. 

zna i rozumie medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu; anatomię i fizjologię układu nerwowego w kontekście deficytów  

i nieprawidłowości rozwojowych w spektrum autyzmu oraz psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu; zagadnienia zaburzeń genetycznych i niepełnosprawności sprzężonych; podstawy psychiatrii, psychopatologii i neurologii; choroby 

wieku dziecięcego i wybrane problemy medyczne dotyczące dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym diety, suplementację, 

farmakoterapię; narzędzia do monitorowania stanu zdrowia dzieci; kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu, ich uwarunkowania  

i epidemiologię; miejsce zaburzeń autystycznych w medycznych klasyfikacjach nozologicznych (ICD, DSM) i klasyfikacji funkcjonalnej (ICF); 

zasady diagnozy różnicowej; zagadnienie autystycznego spektrum zaburzeń w kontekście uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju intelektualnego 

oraz innych zaburzeń i niepełnosprawności; funkcjonowanie szkolne uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i jego uwarunkowania; 

 

E.1A.W2. 
zna i rozumie psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu i działaniach profilaktyczno-wspomagających; 

podstawy neuropsychologii; zagadnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu w kontekście innych zaburzeń neurorozwojowych,  
 



w tym afazji, mózgowego porażenia dziecięcego i ADHD; charakterystykę psychologiczną osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w różnych 

okresach rozwojowych; wczesne symptomy autyzmu; znaczenie środowiska fizycznego, stymulacji i integracji sensorycznej w autyzmie; 

specyfikę funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu; zagadnienie mowy, języka  

i komunikacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; zasady diagnozy psychopedagogicznej uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  

w tym profile funkcjonalne; metody i narzędzia diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego „złotego standardu 

diagnostycznego” ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) i ADOS (Autism Diagnostic Obsevation Schedule); metody komunikacji 

wspomagającej i alternatywnej (AAC); rolę komputera, mediów i nowych technologii w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; metody 

psychologiczno- -pedagogiczne stosowane w terapii autyzmu w kontekście praktyki opartej na dowodach (evidence base practice),  

w tym ESDM (The Early Start Denver Model); zasady korekcji zachowań i metody rozwiązywania problemów wychowawczych u dzieci  

lub uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; różne podejścia do edukacji i terapii dzieci lub uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

w tym modele edukacyjno-terapeutyczne, wybrane metody i formy pracy i terapii; zagadnienia pracy z rodzicami lub opiekunami dziecka lub 

ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wsparcia terapeutycznego i pomocy psychospołecznej rodzinie, wsparcia osoby z zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu w dorosłym życiu; problematykę zatrudnienia dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 

E.2A.W1. 

zna i rozumie metodykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wielospecjalistyczną ocenę poziomu 

jego funkcjonowania; zasady planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu; potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zasady 

współorganizowania zajęć dydaktycznych przez nauczyciela wspierającego ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami 

neurorozwojowymi; rolę zajęć specjalistycznych i wszechstronną interdyscyplinarną rehabilitację oraz metodykę zajęć rehabilitacji indywidualnej 

ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; metodykę treningów umiejętności społecznych oraz zajęć aktywizujących w grupie szkolnej; 

znaczenie rozwijania zamiłowań i zainteresowań, a także problematykę doradztwa zawodowego i wspierania rozwoju zawodowego osób  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

 

E.3A.W1. zna i rozumie zadania charakterystyczne dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają;  

E.3A.W2. zna i rozumie organizację, statut i plan pracy przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty oraz program wychowawczo-profilaktyczny;  

E.3A.W3. zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi.  

Umiejętności 

C.5.U1. potrafi projektować zajęcia edukacyjne, stosować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów z zakresu dydaktyki specjalnej;  

C.5.U2. 
potrafi indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści nauczania do potrzeb dzieci i uczniów, zwiększać umiejętności poznawcze, 

kompetencje społeczne i integrację rówieśniczą; 
 

C.5.U3. potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, podejmować i wyznaczać zadania, planować i realizować złożone działania pedagogiczne;  

C.6.U1. 
potrafi analizować dokumenty i prace dziecka i ucznia pod kątem określenia jego możliwości i specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz 

środowiskowych uwarunkowań jego funkcjonowania;  
 

C.6.U2. potrafi interpretować wyniki diagnozy pedagogicznej;  

C.6.U3. potrafi konstruować proste narzędzia do diagnozy pedagogicznej;  

C.6.U4. potrafi planować ewaluacje procesu edukacyjno-terapeutycznego dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

C.7.U1. potrafi zaobserwować funkcjonowanie dziecka lub ucznia oraz nauczyciela w życiu przedszkola lub szkoły;  

C.7.U2. potrafi dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;  

E.1I.U1. 
potrafi analizować podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, cele pedagogiki tych osób i jej zadania – ujęcie 

historyczne, koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej; określać miejsce ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  
 



w systemach edukacji w Polsce i innych państwach; definiować osobowość i kompetencje nauczyciela (wychowawcy); analizować i określać 

potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia; uzasadniać rolę wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną; charakteryzować rolę rodziny osoby z niepełnosprawnością i analizować oraz określać 

systemy wsparcia społecznego; 

E.1I.U2. 

potrafi analizować medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; określać etiologię niepełnosprawności 

intelektualnej; przedstawiać obrazy kliniczne jednostek chorobowych, w tym genowych i chromosomowych, związanych z niepełnosprawnością 

intelektualną; analizować i wykorzystywać współczesne teorie interwencji i rehabilitacji medycznej; określać medyczne aspekty 

niepełnosprawności sprzężonej;  

 

E.1I.U3. 

potrafi analizować psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; prezentować kryteria definiowania 

niepełnosprawności intelektualnej w psychologii klinicznej; określać genezę niepełnosprawności intelektualnej; stosować podstawy diagnostyki; 

analizować i stosować psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną; stosować wybrane metody, techniki  

i programy rehabilitacji psychologicznej;  

 

E.1I.U4. 

potrafi analizować kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej; określać jakość życia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, w tym rolę czynników społeczno-kulturowych; prezentować strategie destygmatyzacji i destereotypizacji osób  

z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych; analizować partycypację 

społeczną jako legitymizację praw osób z niepełnosprawnością intelektualną;   

 

E.1I.U5. 

potrafi analizować prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i zasady orzekania w tym zakresie; ocenić 

konsekwencje ubezwłasnowolnienia; wskazać ulgi i udogodnienia; oceniać organizację edukacji i wsparcia społecznego osób  

z niepełnosprawnością intelektualną; 

 

E.2I.U1. 

potrafi analizować metodykę nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej; analizować  

i realizować podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (klasy I–III), dokonywać adaptacji treści nauczania i ich realizacji 

w stosunku do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; analizować paradygmat konstruktywistyczny; analizować metodykę 

nauczania wczesnoszkolnego w zakresie różnych obszarów edukacji; analizować i stosować specjalistyczne rozwiązania, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej; stosować metodę ośrodków pracy jako propozycję pracy z uczniami  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym; konstruować i ewaluować indywidualne programy edukacyjno-

terapeutyczne na I etapie edukacyjnym; 

 

E.2I.U2. 

potrafi analizować organizację i specyfikę kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie 

edukacyjnym; realizować zadania nauczyciela – wychowawcy na rożnych etapach edukacyjnych; przestrzegać zasad i reguł pracy dydaktyczno-

wychowawczej; określać cele, treści kształcenia, środki dydaktyczne, metody kształcenia, formy organizacji zajęć, planować zajęcia pozalekcyjne, 

prezentować wsparcie metodyczne nauczyciela; analizować i stosować strategie organizowania zajęć w różnych formach edukacji uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z dodatkowymi sprzężonymi zaburzeniami; analizować metodyczne aspekty błędów 

wychowawczych; prezentować metodyczne aspekty współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów oraz specjalistami;  

 

E.2I.U3. 

potrafi analizować metodykę wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach 

placówek systemu oświaty, na różnych etapach edukacyjnych; realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy; dokonywać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowywać oraz modyfikować 

indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne; analizować i stosować specjalistyczne metody rozwijania kompetencji osobistych, 

komunikacyjnych i społecznych; organizować przestrzeń szkolną oraz optymalne stanowisko pracy; współpracować z rodzinami uczniów, 

nauczycielami i specjalistami; 

 

E.2I.U4. 

potrafi analizować metodykę pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną; 

analizować i stosować metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym; analizować organizację i metodyki zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych; konstruować indywidualne programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; współpracować ze środowiskiem 

rodzinnym lub personelem opiekuńczym placówek pobytu stałego; 

 



E.3I.U1. 
potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy nauczycieli, ich interakcji z dziećmi i uczniami oraz sposobu, w jaki planują i przeprowadzają zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;  
 

E.3I.U2. potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli;  

E.3I.U3. 
potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo- wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów 

na przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich; 
 

E.3I.U4. potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych;  

E.3I.U5. 
potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania 

psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk; 
 

E.1A.U1. 

potrafi analizować medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu; analizować anatomię i fizjologię układu nerwowego w kontekście 

deficytów i nieprawidłowości rozwojowych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu; analizować zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności 

sprzężone, podstawy psychiatrii, psychopatologii i neurologii; określać choroby wieku dziecięcego i wybrane problemy medyczne dotyczące 

dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym zagadnienia diety, suplementacji i farmakoterapii; stosować narzędzia do monitorowania stanu 

zdrowia dzieci; opisać kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu, uwarunkowania i epidemiologię; określać i analizować zaburzenia 

autystyczne w medycznych klasyfikacjach nozologicznych (ICD, DSM) i klasyfikacji funkcjonalnej (ICF); określać diagnozę różnicową – 

autystyczne spektrum zaburzeń w kontekście uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju intelektualnego oraz innych zaburzeń i niepełnosprawności; 

 

E.1A.U2. 

potrafi analizować psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu i działaniach profilaktyczno-

wspomagających; analizować podstawy neuropsychologii; określać zaburzenia ze spektrum autyzmu i inne zaburzenia neurorozwojowe, w tym 

afazję, mózgowe porażenie dziecięce i ADHD; dokonywać charakterystyki psychologicznej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

w różnych okresach rozwojowych; rozpoznawać wczesne symptomy autyzmu; określać środowisko fizyczne, stymulację i integrację sensoryczną 

w autyzmie; analizować specyfikę funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu; analizować 

mowę, język i komunikację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; realizować diagnozę psychopedagogiczną uczniów z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu, w tym profile funkcjonalne; stosować metody i narzędzia diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego 

„złotego standardu diagnostycznego” ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) i ADOS (Autism Diagnostic Obsevation Schedule); stosować 

metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC); określać rolę komputera, mediów i nowych technologii w terapii osób z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu; analizować metody psychologiczno- -pedagogiczne stosowane w terapii autyzmu w kontekście praktyki opartej na 

dowodach (evidence base practice), w tym ESDM (The Early Start Denver Model); rozwiązywać problemy wychowawcze i stosować korekcję 

zachowania u dzieci lub uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz prezentować różne podejścia do edukacji i terapii tych dzieci  

i uczniów; opisać modele edukacyjno-terapeutyczne, wybrane metody i formy pracy i terapii; planować i realizować pracę z rodzicami lub 

opiekunami dziecka lub ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wsparcie terapeutyczne i pomoc psychospołeczną rodzinie; określać  

i realizować wsparcie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w dorosłym życiu oraz określać problemy zatrudnienia tych osób; 

 

E.2A.U1. 

potrafi analizować metodykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; planować, realizować  

i interpretować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania; planować pracę dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną z dziećmi  

i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; dostosowywać wymagania edukacyjne do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; określać zasady współorganizowania zajęć dydaktycznych przez nauczyciela wspierającego ucznia  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi; określać rolę zajęć specjalistycznych i wszechstronnej 

interdyscyplinarnej rehabilitacji oraz metodyki zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; planować  

i realizować metodykę treningów umiejętności społecznych, metodykę zajęć aktywizujących w grupie szkolnej; rozwijać zamiłowania  

i zainteresowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; planować i realizować doradztwo zawodowe oraz wspierać rozwój zawodowy 

osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 

 

E.3A.U1. 
potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy nauczycieli, ich interakcji z dziećmi i uczniami oraz sposobu, w jaki planują i przeprowadzają zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;  
 

E.3A.U2. potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli;  



E.3A.U3. 
potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo- -wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów 

na przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich; 
 

E.3A.U4. potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych;  

E.3A.U5. 
potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania 

psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk. 
 

kompetencje społeczne 

C.5.K1. jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością dydaktyczną;  

C.5.K2. jest gotowy do wykazywania cech refleksyjnego praktyka, świadomego znaczenia profesjonalizmu w pracy zawodowej;  

C.5.K3. jest gotowy do samodoskonalenia;  

C.6.K1. jest gotowy do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizacją procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego;  

C.6.K2. 
jest gotowy do podejmowania współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, dziećmi i uczniami w poszukiwaniu 

przyczyn trudności; 
 

C.6.K3. 
jest gotowy do dzielenia się wiedzą z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem lub uczniem i jego rodzicami lub opiekunami na rzecz 

zapewniania mu optymalnych warunków rozwoju w środowisku włączającym; 
 

C.7.K1. jest gotowy do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy;  

E.1I.K1. jest gotowy do autorefleksji nad rozwojem zawodowym;  

E.1I.K2. jest gotowy do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych;  

E.2I.K1. jest gotowy do okazywania empatii dzieciom i uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy;  

E.2I.K2. jest gotowy do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej i grupie wychowawczej;  

E.2I.K3. jest gotowy do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;  

E.2I.K4. jest gotowy do współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy;  

E.3I.K1. jest gotowy do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy;  

E.1A.K1. jest gotowy do autorefleksji nad rozwojem zawodowym;  

E.1A.K2. jest gotowy do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych;  

E.2A.K1. jest gotowy do okazywania empatii dzieciom i uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy;  

E.2A.K2. jest gotowy do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej i grupie wychowawczej;  

E.2A.K3. jest gotowy do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;  

E.2A.K4. jest gotowy do współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy;  

E.3A.K1. jest gotowy do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy.  



 

Moduły/przedmioty kształcenia wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Moduły kształcenia Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(wykłady - 

W/ 

Aktywne 

formy 

zajęć) 

- AF 

Zakładane efekty uczenia 

Formy i metody kształcenia, 

zapewniające osiągnięcie 

efektów uczenia się 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

uczenia się osiąganych 

przez uczestnika 
Wiedza Umiejętności 

Kompetencje 

społeczne 

MODUŁ 

KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO 

Psychologia osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną i spektrum 

autyzmu 

3 W 

C.6.W4. 

E.1I.W2. 

E.1I.W3. 

E.1A.W1. 

E.1A.W2. 

C.7.U1. 

E.1I.U3. 

E.2A.U1. 

 Można wybrać 

metodę/metody z 

przygotowanej listy lub 

opisać własny sposób pracy 

ze studentami, na przykład: 

 wykład / wykład 

problemowy / wykład 

konwersatoryjny / wykład z 

prezentacją multimedialną 

 aktywne formy: analiza 

tekstów z dyskusją / metoda 

projektów (projekt 

badawczy, wdrożeniowy, 

praktyczny) / gry 

symulacyjne / praca w 

grupach / analiza zdarzeń 

krytycznych (przypadków) / 

dyskusja / rozwiązywanie 

zadań  

 laboratoria: wykonywanie 

doświadczeń / 

projektowanie doświadczeń 

 warsztaty 

Aktywny udział  

w zajęciach, EGZAMIN 

Pedagogika osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną i spektrum 

autyzmu  

3 W 

C.6.W4. 

E.1I.W2. 

E.1I.W4. 

E.1I.W5. 

E.3A.W3. 

C.7.U1. 

E.1I.U3. 

E.2A.U1. 

C.5.K1. 
Aktywny udział  

w zajęciach, EGZAMIN 

Podstawy  pedagogiki 

specjalnej 
1 W 

C.6.W4. 

E.1I.W2. 

E.1I.W3. 

E.1I.W5. 

E.3A.W3. 

C.5.U1. 

C.7.U1. 

E.1I.U3. 

E.2A.U1. 

 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Diagnoza 

psychologiczno-

pedagogiczna dzieci  

z niepełnosprawnością 

intelektualną  i ze 

spektrum autyzmu 

2 AF 

C.6.W1. 

C.6.W2. 

C.6.W3. 

C.6.W6. 

E.3A.W3. 

C.6.U3. 

C.7.U1. 

E.1I.U2. 

E.1I.U4. 

E.3I.U1. 

E.3I.U2. 

C.6.K1. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 

zagrożonego 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

2 W 

E.1I.W1. 

E.1I.W2. 

E.1I.W5. 

E.2I.W2. 

E.2A.W1. 

C.5.U3. 

C.7.U1. 

C.7.U2. 

E.1I.U2. 

E.3I.U1. 

E.3I.U2. 

E.1A.U2. 

E.3A.U1. 

E.3A.U2. 

C.7.K1. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 



Teoretyczne podstawy 

wychowania, edukacji, 

terapii i rehabilitacji osób 

z niepełnosprawnością 

intelektualną i ze 

spektrum autyzmu 

2 W 

C.6.W5. 

E.1I.W1. 

E.1I.W2. 

E.1I.W4. 

E.2I.W2. 

E.3I.W2. 

E.1A.W2. 

E.3A.W2. 

C.6.U2. 

C.6.U3. 

C.7.U1. 

C.7.U2. 

E.1I.U2. 

E.1I.U4. 

E.2I.U2. 

E.2I.U3. 

E.3I.U3. 

C.7.K1. 

E.2I.K2. 

E.2A.K1. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

MODUŁ 

KSZTAŁCENIA 

KIERUNKOWEGO  

Projektowanie pracy 

edukacyjno-

terapeutycznej z osobami 

niepełnosprawnymi 

intelektualnie i ze 

spektrum autyzmu 

3 AF 

C.5.W3. 

C.6.W5. 

C.7.W2. 

E.1I.W1. 

E.2I.W2. 

E.3I.W2. 

E.2A.W1. 

C.6.U1. 

C.6.U4. 

C.7.U2. 

E.2I.U2. 

E.3I.U4. 

E.3I.U5. 

E.1A.U2. 

E.3A.U4. 

E.1I.K1. 

E.2I.K3. 

E.1A.K1. 

E.2A.K2. 

Można wybrać 

metodę/metody z 

przygotowanej listy lub 

opisać własny sposób pracy 

ze studentami, na przykład: 

 wykład / wykład 

problemowy / wykład 

konwersatoryjny / wykład z 

prezentacją multimedialną 

 aktywne formy: analiza 

tekstów z dyskusją / metoda 

projektów (projekt 

badawczy, wdrożeniowy, 

praktyczny) / gry 

symulacyjne / praca w 

grupach / analiza zdarzeń 

krytycznych (przypadków) / 

dyskusja / rozwiązywanie 

zadań 

 laboratoria: wykonywanie 

doświadczeń / 

projektowanie doświadczeń 

 warsztaty 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Metodyka nauczania  

i wychowania osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

lekkim  

5 W/AF 

C.5.W1. 

C.5.W2. 

E.2I.W1. 

E.1I.U5. 

E.2I.U1. 

E.3I.U5. 

 
Aktywny udział w 

zajęciach, EGZAMIN 

Metodyka nauczania  

i wychowania osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym   

5 W/AF 

C.5.W1. 

C.5.W2. 

E.2I.W1. 

E.2I.W3. 

E.2I.U1. 

E.3I.U5. 
 

Aktywny udział  

w zajęciach, EGZAMIN 

Metodyka nauczania  

i wychowania osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

znacznym  

4 W/AF 

C.5.W1. 

C.5.W2. 

E.2I.W1. 

E.2I.W3. 

E.2I.W4. 

E.2I.U1. 

E.3I.U5. 
 

Aktywny udział  

w zajęciach, EGZAMIN 

Metodyka nauczania  

i wychowania osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

głębokim 

5 W/AF 

C.5.W1. 

C.5.W2. 

E.2I.W1. 

E.2I.U1. 

E.3I.U5. 
 

Aktywny udział  

w zajęciach, EGZAMIN 

Metodyka  nauczania  

i wychowania osób ze 

spektrum autyzmu 

5 W/AF 

C.5.W1. 

C.5.W2. 

E.2I.W1. 

E.1A.W1. 

C.5.U1. 

E.1I.U1. 

E.1I.U5. 

E.2I.U3. 

 
Aktywny udział  

w zajęciach, EGZAMIN 



Współpraca z rodziną 

dziecka  

z niepełnosprawnością  

intelektualną i ze 

spektrum autyzmu 

1 W  
E.2I.U4. 

E.1A.U1. 

C.6.K2. 

E.1A.K2. 

E.2A.K4. 

E.3A.K1. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Metodyka rehabilitacji 

dzieci  

z niepełnosprawnością 

intelektualną  

2 AF 

C.5.W1. 

C.5.W2. 

E.2I.W3. 

C.6.U4. 

E.2A.U1. 
 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Wykorzystanie  

komputera w diagnozie, 

edukacji, rehabilitacji  

i terapii 

1 AF E.2A.W1. 

C.5.U2. 

C.6.U1. 

E.1I.U3. 

E.2I.U4. 

E.3I.U3. 

E.2A.U1. 

E.3A.U3. 

E.2A.K3. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Wybrane zagadnienia  

z zakresu alternatywnych 

i wspomaganych środków 

komunikacji  

2 AF 
E.2I.W4. 

E.1A.W2. 

C.5.U3. 

C.6.U1. 

E.3I.U5. 

E.1A.U1. 

E.3A.U5. 

E.2I.K4. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Wybrane  metody terapii 

osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną i ze 

spektrum autyzmu 

3 AF E.3I.W1. 

C.6.U1. 

E.1I.U1. 

E.2I.U1. 

E.3I.U5. 

E.1A.U2. 

E.2I.K1. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Organizacja i standardy 

opieki nad osobami  

z niepełnosprawnością 

intelektualną i ze 

spektrum autyzmu  

2 AF 

C.5.W3. 

C.7.W2. 

E.1I.W1. 

E.2I.W2. 

E.3I.W3. 

E.3A.W2. 

C.6.U2. 

E.2I.U2. 

E.2I.U3. 

E.3I.U3. 

E.1A.U1. 

E.1A.U2. 

E.3A.U3. 

C.5.K3. 

E.1I.K2. 

E.2A.K2. 

E.2A.K4. 

E.3A.K1. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie  

z oceną 

Praktyka zawodowa 7 AF 

C.7.W1. 

E.3I.W1. 

E.3I.W3. 

E.3A.W1. 

E.3A.W2. 

C.5.U2. 

C.6.U2. 

C.6.U4. 

E.2I.U4. 

E.3I.U3. 

E.3I.U4. 

E.3I.U5. 

E.3A.U4. 

E.3A.U5. 

C.5.K1. 

C.5.K2. 

E.3I.K1. 

Aktywny udział  

w zajęciach, zaliczenie 

bez oceny 



W

Aktywne 

formy 

zajęć

W Ć L P WT S Pz ECTS W Ć L P WT S Pz ECTS W Ć L P WT S Pz ECTS W Ć L P WT S Pz ECTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

1.
Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i spektrum autyzmu
E-I 15 15 0 15 3,0 3,0

2.
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i spektrum autyzmu 
E-I 15 15 0 15 3,0 3,0

3. Podstawy  pedagogiki specjalnej zal./o-I 10 10 0 10 1,0 1,0

4.
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną  i ze spektrum autyzmu
zal./o-I 15 0 15 15 2,0 2,0

5.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego 

niepełnosprawnością intelektualną
zal./o-II 10 10 0 10 2,0 2,0

6.

Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii 

i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i ze spektrum autyzmu

zal./o-I 15 15 0 15 2,0 2,0

Razem Moduł kształcenia ogólnego: - 80 65 15 55 15 0 0 0 0 0 11,0 10 0 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 13,0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

7.
Projektowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami 

niepełnosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu
zal./o-I 20 0 20 20 3,0 3,0

8.
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim 
E-II 25 5 20 5 20 5,0 5,0

9.
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym  
E-II 25 5 20 5 20 5,0 5,0

10.
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu znacznym 
E-II 20 5 15 5 15 4,0 4,0

11.
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim
E-III 25 5 20 5 20 5,0 5,0

12. Metodyka  nauczania i wychowania osób ze spektrum autyzmu E-III 25 5 20 5 20 5,0 5,0

13.
Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością  intelektualną 

i ze spektrum autyzmu
zal./o-I 10 10 0 10 1,0 1,0

14. Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zal/o-III 10 0 10 10 2,0 2,0

15.
Wykorzystanie  komputera w diagnozie, edukacji, rehabilitacji 

i terapii
zal/o-III 10 0 10 10 1,0 1,0

16.
Wybrane zagadnienia z zakresu alternatywnych i wspomaganych 

środków komunikacji 
zal/o-III 10 0 10 10 2,0 2,0

17.
Wybrane  metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

ze spektrum autyzmu
zal./o-II 20 0 20 20 3,0 3,0

18.
Organizacja i standardy opieki nad osobami 

z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu 
zal./o-I 10 0 10 10 2,0 2,0

19. Praktyka zawodowa zal./II, III 120 0 120 60 3,0 60 4,0 7,0

Razem Moduł kształcenia kierunkowego: - 330 35 295 10 30 0 0 0 0 0 6,0 15 75 0 0 0 0 60 20,0 10 70 0 0 0 0 60 19,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 45,0

I. Razem Moduł kształcenia ogólnego: 80 65 15 55 15 0 0 0 0 0 11,0 10 0 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 13,0

II. Razem Moduł kształcenia kierunkowego: 330 35 295 10 30 0 0 0 0 0 6,0 15 75 0 0 0 0 60 20,0 10 70 0 0 0 0 60 19,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 45,0

III. Ogółem w programie: - 410 100 310 65 45 0 0 0 0 0 17,0 25 75 0 0 0 0 60 22,0 10 70 0 0 0 0 60 19,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 58,0

Ć - ćwiczenia audytoryjne

1.

2.

3.

1.

2. Metodyka  nauczania i wychowania osób ze spektrum autyzmu 2.

Wykaz egzaminów w poszczególnych semestrach

 

II rok

III semestr IV semestr

Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

PLAN 3 - SEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA ORAZ WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU

1.

Poszczególne moduły razem:

IVIII

2 rok

Lp. II

STUDIA  STACJONARNE/NIESTACJONARNE: od roku akademickiego 2019/2020STUDIA  STACJONARNE/NIESTACJONARNE: od roku akademickiego 2019/2020

Moduły / przedmioty

Lata i semestry studiów

I

L - ćwiczenia laboratoryjne

Razem

w tym:
1 rok

Liczba godzin dydaktycznych

Forma i termin 

zaliczenia Razem 

ECTS 

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

S - seminarium/proseminarium

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

LEGENDA:

W- wykład

Pz - praktyka zawodowa

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

P - projekty

II semestr

WT - warsztaty

I rok

Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

1.

3. Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  znacznym 

I semestr

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu 2.

 


