
 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 

Opis  Studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia,  

bądź jednolitych magisterskich posiadających kwalifikacje 

nauczycielskie, albo też posiadających przygotowanie pedagogiczne. 

Studia kierowane są  przede wszystkim do nauczycieli  

i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk 

humanistycznych i społecznych m.in.: pedagogów, psychologów, 

socjologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie 

posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą  

z niepełnosprawnością intelektualną.  

Czas trwania 2 semestry (300 godzin + 120 godzin praktyk) 

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (piątek – sobota). 

Termin rozpoczęcia  warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie grupy min. 15 osób 

Wymagania dla 

kandydatów 

Dyplom ukończenia studiów wyższych 

Wymagane dokumenty 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe według wzoru 

zamieszczonego na stronie internetowej Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koszalinie; 

2. Kwestionariusz osobowy; 

3. Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu); 

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną 

przez pracownika Uczelni kopię dyplomu; 

5. 3 fotografie  3,5 cm x 4,5 cm. 

Korzyści Studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób 

z niepełnosprawnością intelektualną wpisują się przede wszystkim 

w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego 

w różnych formach, również w nurcie edukacji włączającej.  

Przedszkola, szkoły (wszystkich typów) i placówki (specjalne, 

integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia 

uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnością intelektualną odpowiednich warunków 

edukacyjnych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, 

uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia 

w różnych obszarach  funkcjonowania. 

Warunki ukończenia 

studiów 

Warunkiem ukończenia studiów jest: 

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów 

(uzyskanie ocen pozytywnych zgodnie z wymaganiami zapisanymi  

w sylabusach i podanymi słuchaczom do wiadomości przez osoby 

prowadzące zajęcia); zdanie egzaminów; zaliczenie praktyk  

i uzyskanie zaświadczenia o odbyciu praktyk (120 h); aktywne 

uczestnictwo w zajęciach; 

Program 
L.p. Przedmiot 

sem. 

I 

sem. 

II 

1. Pedagogika specjalna 
10-W 

10-Ć 
- 

2. Edukacja integracyjna 

10-W 

10-Ć 

- 

3. Oligofrenopedagogika 

10-W 

10-Ć 

- 



4. Dydaktyka specjalna 

10-W 

10-Ć 

- 

5. 
Diagnostyka 

psychopedagogiczna 

10-W 

10-Ć 

- 

6. 

Psychologiczne podstawy  

rewalidacji osób 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

10-W 

10-Ć 

- 

7. 

Metodyka nauczania 

i wychowania uczniów 

z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną 

10-W 

10-Ć 

- 

8. 

Zasady i metody pracy 

opiekuńczo –wychowawczej, 

resocjalizacyjnej, 

rehabilitacyjnej, 

i socjoterapeutycznej 

10-Ć - 

9. 

Wybrane formy terapii osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

10-W 

10-Ć 

- 

10. 
Komunikacja alternatywna    

i wspomagająca 

10-W 

10-Ć 

- 

11. 

Rodzina z dzieckiem  

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

- 

10-W 

 

12. 

Metodyka nauczania 

i wychowania uczniów 

z głębszą 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

- 

10-W 

10-Ć 

13. 
Metodyka zajęć 

rewalidacyjnych 
- 

10-W 

10-Ć 

14. 

Pomoc społeczna na rzecz 

osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

- 

10 -W 

 

15. 
Wczesna stymulacja rozwoju 

dziecka 
- 

10-W 

10-Ć 

16. Arteterapia - 10-Ć 

17. 

 

Elementy psychologii 

klinicznej i psychopatologii 

- 

 

10-W 

 



18. 
Metodyka wychowania  

w internacie 
- 10-Ć 

19. 
Praktyka pedagogiczna - 

zawodowa 
120h 

 
RAZEM 210 godz. 190 110 

        

                                                        190+110=300h 

Kadra Kierownik studiów: dr Danuta Apanel 

(d.apanel@pwsz-koszalin.pl ) 

Cena 1200 zł / semestr (istnieje możliwość płatności w ratach) 

Kontakt Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście 

lub wysłać listem poleconym na adres: 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 

Referat ds. Nauczania 

ul. Leśna 1 

75-582 Koszalin 

z dopiskiem na kopercie „podyplomowe” 

 

tel. 94 342 67 66 w. 124 lub 130  

(w godzinach 9.00 – 14.00) 

kursy@pwsz-koszalin.pl 

 


