
 

 

Sylwetka absolwenta  

Studia podyplomowe z Pedagogiki specjalnej z rewalidacją nadają kwalifikacje do pracy 

na stanowisku nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego dzieci i uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z §7 ust. 1, 2 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

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

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 

1113) oraz współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi (określanymi także jako specjalne potrzeby edukacyjne) zgodnie z 

§3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 r. poz. 532). 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia, wspólnie z 

innymi nauczycielami i specjalistami, zajęć edukacyjnych oraz zintegrowanych działań i zajęć, 

określonych w programie. Po ukończeniu studiów absolwent może prowadzić wspólnie z innymi 

nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami z niepełnosprawnością, w tym z 

niepełnosprawnością sprzężoną. Absolwent może uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach 

edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, 

określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Absolwent otrzymuje 

kwalifikacje do udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością, w tym także z 

niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z §7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).  

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających 

pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie magisterskie). Studia nadają kwalifikacje na 

poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji i są zgodne z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze standardami 

kształcenia nauczycieli wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131) nadają uprawnienia do pracy we wszystkich typach 

szkół i rodzajach placówek.  


