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ADRESAT STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich,
wyższych studiów zawodowych (licencjackich)

PROGRAM STUDIÓW
OBEJMUJE m.in.

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej
i klinicznej, diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy i percepcji
słuchowej, wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego,
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania

CZAS TRWANIA
NABÓR NA STUDIA

350 godz. (3 semestry)
TRWA

Absolwent studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia pedagogiczna jest przygotowany do:
 stawiania diagnozy pedagogicznej w przypadku dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju
trudności w procesie nauczania, uczenia się i wychowania;
 projektowania (na podstawie diagnozy) i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
i usprawniających adresowanych do dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce
czytania, pisania oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki;
 projektowania (na podstawie diagnozy) i prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie stymulacji
m.in. rozwoju psychoruchowego, pobudzania rozwoju intelektualnego, emocjonalnego
i społecznego, sprzyjającego rozwojowi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Absolwent w/w studiów podyplomowych może być zatrudniony w przedszkolach i szkołach, zgodnie
z posiadanymi wcześniej uprawnieniami jako terapeuta specjalista posiadający kompetencje
w zakresie stawiania diagnozy pedagogicznej, prowadzenia terapii pedagogicznej oraz poradnictwa
terapeutycznego. Może także pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z wcześniejszymi uprawnieniami jako osoba
opracowująca i realizująca programy niesienia pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Zgodnie z §14 ust.4, pkt. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 roku może też
prowadzić zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach opieki i wychowania
podejmujących tę działalność, jeśli spełnia pozostałe wymogi tego przepisu

Na podstawie pisma Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW
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