
kierunek: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA: 

Studia podyplomowe na tym kierunku skierowane są: 

- do nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia) nauczycielskie – 

absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), 

- dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających uprawnienia 

nauczycielskie lub wykształcenie pedagogiczne, chcących zdobyć dodatkowe dodatkowe 

kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi/osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach specjalnych, szkołach 

integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji lub ośrodkach szkolno-

wychowawczych. 

 

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW, KOSZTY 

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia prowadzone są online z wyłączeniem praktyk (praktyki 

odbywają się w formie tradycyjnej). 

Liczba godzin: 

- wykłady, ćwiczenia/zajęcia praktyczne - 460 

- praktyki zawodowe - 180 

Planowany koszt studiów: 3000 zł, (1000 zł za semestr)  

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów 

przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

3. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW 

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje, które uprawniają do wykonywania zawodu 

pedagoga specjalnego – w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Słuchacze otrzymają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do 

podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z 

niepełnosprawnością intelektualną (o obniżonej normie intelektualnej) w warunkach 

kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego, jak również do pracy z osobami 

dorosłymi. 

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną pozwoli na: 



- uzyskanie przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na różnych 

stopniach zarówno w placówkach specjalnych, integracyjnych jak i masowych, 

- uzyskanie przygotowania do pracy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną – takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy 

pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i in. 

Studia mają charakter praktyczny, gdyż najistotniejsze w pracy pedagoga specjalnego jest 

zdobycie odpowiedniego przygotowania praktycznego (metodycznego) do pracy z osobami  

z niepełnosprawnością intelektualną.  

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z uczniami/osobami poniżej normy 

intelektualnej. Ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do 

indywidualnych potrzeb uczniów/osób, zdobędzie umiejętność w jaki sposób konstruować 

indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne a także pozna jak pracować  

z uczniami/osobami z niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

4. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 

- uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów; 

- złożenie egzaminu końcowego. 

 

Podstawa prawna: 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, 

w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, 

poz.1578 ze zm.). 

 

 


