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STUDIA PODYPLOMOWE 
W ZAKRESIE TERAPII 

PEDAGOGICZNEJ 

www.kul.pl/podyplomowe

Liczba semestrów

Opłata za semestr 

Zasady rekrutacji 

Kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych 
tel. +48 (81) 445-39-95 
e-mail: centrumsp@kul.pl 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest 
spełnienie łącznie warunków:
1.  ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia  

lub studiów jednolitych magisterskich
2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym
3.  złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej 

(decyduje kolejność zgłoszeń)
Rejestracji na studia podyplomowe należy dokonać 
w systemie rekrutacyjnym rekrut.kul.lublin.pl
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie 
wymogów formalnych.
Dokumenty:
1.  podpisany kwes  onariusz z kodem kreskowym, 

wygenerowany po zarejestrowaniu w systemie 
rekrut.kul.lublin.pl

2.  kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem;

3.  odpis lub potwierdzoną notarialnie lub w UCSPiDZ 
kserokopię dyplomu ukończenia studiów 
magisterskich lub licencjackich;

4.  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na studia 
podyplomowe w wysokości 40 zł (opłata nie podlega 
zwrotowi) - blankiet do zapłaty wraz z numerem 
rachunku do wygenerowania po zarejestrowaniu 
w systemie rekrutacyjnym

5. 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu);

3 semestry

1600 zł/semestr

6.  podpisane curriculum vitae – z klauzulą: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 
sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

7.  zgodę odpowiednich władz  (w przypadku osób 
duchownych)

8. dobrowolną ankietę na temat rekrutacji
9. wniosek o zwrot dokumentów
10.   odpowiednie zaświadczenie w przypadku studiów 

posiadających dodatkowe wymogi formalne 
- więcej na ten temat można znaleźć w opisach 
poszczególnych kierunków.

Dokumenty w formie papierowej można złożyć 
osobiście lub przesłać poczta tradycyjną na adres:                   
Centrum Studiów Podyplomowych, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 (pokój C314, C316), 20-950 Lublin

Terminy złożenia dokumentów:     
30 maja - 30 września 2016 r.

Dodatkowe wymagania do podjęcia studiów: 
posiadanie kwalifi kacji pedagogicznych



Umiejętności  

Adresaci studiów 

Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej wy-
posażają słuchacza w kwalifi kacje potrzebne do prowadze-
nia zajęć w zakresie terapii pedagogicznej i zajęć korekcyj-
no-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu 
się na I i II etapie edukacyjnym, w klasach I-III oraz IV-VI 
szkoły podstawowej. Program studiów jest zgodny z rozpo-
rządzeniem MNiSW z dnia 17.01. 2012 w sprawie standar-
dów kształcenia oraz Rozporządzeniem MEN z 30.04.2013 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko-
łach i placówkach.

W ramach studiów słuchacze uczestniczą w 350 godzinach 
zajęć dydaktycznych oraz odbywają praktykę pedagogiczną 
w wymiarze 60 godzin. W programie studiów przewidziano 
5 modułów: 1. Psychopedagogiczne podstawy terapii peda-
gogicznej; 2. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyfi czny-
mi trudnościami w uczeniu się na I i II etapie edukacyjnym; 
3. Terapia pedagogiczna uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną, niepełnosprawnością wzroku i słuchu na I i II 
etapie edukacyjnym; 4. Podstawy diagnozy i terapii wad 
wymowy; 5. Moduł metodologiczno-badawczy; 6.Praktyka.

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, zjazdy od-
bywać się będą w piątki od godz. 16.30 oraz w soboty

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i pedagogów 
chcących nabyć kwalifi kacje i umiejętności potrzebne do 
pracy z uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
a zwłaszcza dzieci i młodzieży z  trudnościami w czytaniu, 
pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysgrafi a, dysortografi a, 
dyskalkulia, dolna norma intelektualna, specjalne potrzeby 
edukacyjne wynikające z niepełnosprawności)

  nauczyciel-terapeuta pedagogiczny (zgodnie Dz.U. 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr 0, Poz. 532) i może 
prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
w przedszkolu i szkole podstawowej 

Absolwent jest ponadto przygotowany do: 
  udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 

3.1 ust 2, § 6 ust.2, pkt.1); 
  prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-

kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym (§ 7.1 pkt.4 ,§ 7.1 ust. 2 pkt.2 i 3); 

  prowadzenia: klas terapeutycznych  (§ 7.1 pkt.1); 
warsztatów (§ 7.1 pkt.6); porad I konsultacji (§ 7.1 
pkt.7) i szkoleń (§ 18); 

  rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych uczniów (§ 19.1). 


