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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
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Nazwa ocenianego kierunku studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA

1. Poziom/y studiów: szósty i siódmy
2. Forma/y studiów: studia stacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek2,3

Pedagogika

1. Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

A. Dyscyplina wiodąca (w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia
się): pedagogika

1 Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do raportu samooceny oraz tych, które należy przygotować do

wglądu w czasie wizytacji zawiera Załącznik nr 2.
2Nazwy dyscyplin należy podać  zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r.  w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz. U. 2018, poz. 1818.
3 W  okresie  przejściowym  do  dnia  30  września  2019  r.  uczelnie,  które  nie  dokonały  przyporządkowania

kierunku do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust.
3  ustawy  podają  dane  dotyczące  dotychczasowego  przyporządkowania  kierunku  do  obszaru  kształcenia  oraz
wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia.



Nazwa dyscypliny
wiodącej

Punkty ECTS

liczba %
Pedagogika 276 92

Nazwy  pozostałych  dyscyplin  wraz  z  określeniem  procentowego  udziału  liczby  punktów
ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia
studiów na kierunku.

L.p. Nazwa dyscypliny
Punkty ECTS

liczba %
1. Psychologia 14 5
2. Filozofia 10 3

2. Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie
Tryb studiów: stacjonarne 
A. Dyscyplina wiodąca (w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia
się): pedagogika

Nazwa dyscypliny wiodącej
Punkty ECTS

liczba %
Pedagogika 160 89

B. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów
ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia
studiów na kierunku.

L.p. Nazwa dyscypliny
Punkty ECTS

liczba %
1. Psychologia 11 6
2. Filozofia 9 5

3. Poziom studiów: studia drugiego stopnia, magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne 
A. Dyscyplina wiodąca (w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia
się): pedagogika
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Nazwa dyscypliny wiodącej
Punkty ECTS

liczba %
Pedagogika 103 86

B. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów
ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia
studiów na kierunku.

L.p. Nazwa dyscypliny
Punkty ECTS

liczba %
1. Psychologia 10 8
2. Filozofia 7 6

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów

Załącznik 0.0 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

Ewa Domagała-Zyśk Dr hab. Prof. KUL
Prodziekan WNS ds. Kształcenia
Katedra Pedagogiki Specjalnej

Danuta Opozda Dr hab. Prof. KUL
Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Renata Kolodziejczyk Dr/Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej
Koordynator Kierunku Pedagogiki Specjalnej

Aleksandra Borowicz Dr/Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej
Agnieszka Linca-Ćwikła Dr/Adiunkt  w  Katedrze  Pedagogiki  Porównawczej  i  Filozofii

Wychowania
Piotr Magier Dr/Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej
Magdalena Parzyszek Dr/Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny
Anna Szudra-Barszcz Dr/Adiunkt  w  Katedrze  Pedagogiki  Porównawczej  i  Filozofii

Wychowania
Ewelina Świdrak Dr/Adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki
Anna Jędrasik Mgr/specjalista/Wydział Nauk Społecznych

Sekretarz do spraw obsługi studentów
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Wskazówki ogólne do raportu samooceny

Raport  samooceny  przygotowywany  przez  uczelnię  jest  jednym  z  podstawowych  źródeł
informacji  wykorzystywanych  przez  zespół  oceniający  Polskiej  Komisji  Akredytacyjnej
w procesie oceny programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu
studiów, uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym
i gospodarczym,  w  odniesieniu  do  szczegółowych  kryteriów  oceny  programowej
i standardów jakości  kształcenia określonych  w załączniku  do  Statutu  Polskiej  Komisji
Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia tych kryteriów.

Istotnymi  cechami  raportu  samooceny  jest  analityczne  i  autorefleksyjne  podejście  do
prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu
studiów i jego realizacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym
uwzględnieniem wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły,
w części I jego objętość nie powinna przekraczać 40 000 znaków.

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące  o tym, co warto
rozważyć i do czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy,
odpowiadające szczegółowym kryteriom oceny programowej  i  przyjętym standardom
jakości, do których odniesienie się umożliwi dokonanie pełnej samooceny, a następnie
przeprowadzenie rzetelnej oceny przez zespól oceniający PKA.

Wskazówek  tych  nie  należy  traktować  jako  obligatoryjnych  dla  uczelni  przygotowującej
raport  samooceny.  Uczelnia  w  samoocenie  każdego  kryterium  ma  prawo  w  pełni
autonomicznie  przedstawiać  kluczowe  czynniki  uwiarygadniające  jego  spełnienie.
Wyłącznym  celem  wskazówek  jest  pomoc  w  zrozumieniu  istoty  każdego  z  kryteriów,
wskazanie  informacji  najważniejszych  dla  procesu  oceny  oraz  zainspirowanie  do
formułowania  pytań,  na  które  warto  poszukiwać  odpowiedzi  w procesie  samooceny  i
opracowywania  raportu,  a  także  w  celu  doskonalenia jakości  kształcenia  na  ocenianym
kierunku.

Należy  pamiętać,  że  zgodnie  ze  statutem  PKA,  Uczelnia  powinna  upublicznić  raport
samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego.
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Prezentacja uczelni

Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana Pawła II  jest  katolicką szkołą wyższą o pełnych
prawach publicznych szkół wyższych. Należy do najstarszych polskich uniwersytetów i jest
najstarszą uczelnią wyższą w Lublinie. Został założony decyzją Episkopatu Polski  w dniu
27.07.1918 r. z inicjatywy pierwszego Rektora ks. Idziego Radziszewskiego. Na mocy ustawy
z 9.04.1938 r. uzyskał pełnię praw państwowych szkół akademickich. 

Władze  Uniwersytetu  od  początku  istnienia  kierunku  pedagogika  specjalna  zwracają
szczególną  uwagę  na  dobór  kadry  naukowo-dydaktycznej,  której  zadaniem  jest  nie  tylko
przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności,  ale  także  wypełnianie  misji  Uczelni.  Katolicki
charakter Uniwersytetu sformułowany w preambule Statutu KUL, przyjętego na posiedzeniu
Senatu  24.10.2011  r.  (zatwierdzonego  Dekretem  Stolicy  Apostolskiej  z  16.04.2012  r.  nr
483/1997 i obowiązującego od tej daty) – wyraża się m.in. w dbałości o wysoki poziom badań
naukowych  i  kształcenia  akademickiego,  pogłębienie  i  upowszechnianie  chrześcijańskiej
wizji  człowieka  i  świata,  trosce  o  zachowanie  i  rozwój  tradycji  Ojczyzny  i  formowanie
młodego  pokolenia   (zgodnie  z  dewizą  Deo  et  Patriae),  a  także  realizowanie  zadań
wynikających z usytuowania Uniwersytetu w Lublinie – mieście Unii Lubelskiej. Badania
naukowe oraz pracę dydaktyczną KUL prowadzi we wspólnym poszukiwaniu prawdy przez
budowanie  wspólnoty  osób  oraz  w  poszanowaniu  wszystkich  wykluczając  jakiekolwiek
formy dyskryminacji. 

Uchwałą Senatu z 29.05.2014 r. przyjęto Strategię Rozwoju KUL na lata 2014-2020 a w
jej  ramach  także  Wydziału  Nauk  Społecznych  KUL  i  prowadzonego  w  nim  kierunku
pedagogika specjalna. Realizując misję i wizję Uczelni, ustalono strategiczne cele działania w
czterech obszarach: nauki, dydaktyki, organizacji i zarządzania oraz współpracy z zagranicą i
promocji.  Realizacja  tej  strategii  w  istotny  sposób  wpływa  na  rozwój  Uczelni  i
funkcjonowanie oraz rozwój Instytutu Pedagogiki.   Realizując misję w ramach KUL, jako
Uczelni  z tradycją,  a zarazem  nowoczesnej,  Instytut  Pedagogiki  stara  się  być  silnym,
dynamicznie  rozwijającym  się  ośrodkiem  naukowym  i dydaktycznym  oraz  ważnym
ośrodkiem  działalności  studenckiej,  włączonej  w proces  współpracy  pomiędzy
wykładowcami  i studentami,  wspierający  ich  osobiste  i wspólne  studiowanie,  działanie
i refleksję, a zarazem promujący ich, trwające przez całe życie, uczenie się i zaangażowanie
w służbie na rzecz innych.
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Część  I.  Samoocena  uczelni  w  zakresie  spełniania  szczegółowych  kryteriów  oceny
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim

Kryterium  1.  Konstrukcja  programu  studiów:  koncepcja,  cele  kształcenia  i  efekty
uczenia się

Instytut Pedagogiki prowadzi od roku 2015 studia na kierunku pedagogika specjalna jako
studia  licencjackie  oraz  studia  magisterskie  w  trybie  stacjonarnym  (od  bieżącego  roku
akademickiego stopniowo wygaszane) oraz od roku akademickiego 2019/2020  - jednolite
studia  magisterskie  w  trybie  stacjonarnym  -  zgodnie  z  nowym  Standardem  kształcenia
przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  z  25  lipca  2019.  W  IP  KUL
aktualnie zatrudnionych jest 33 pracowników naukowo-dydaktycznych, 16 samodzielnych, w
tym: 3 profesorów, 13 doktorów habilitowanych oraz 14 doktorów. Zajęcia prowadzone są
także przez doktorantów oraz kilku ekspertów - praktyków. 

Badania w zakresie niepełnosprawności prowadzone były w Instytucie Pedagogiki KUL,
zwłaszcza  w  Katedrze  Pedagogiki  Specjalnej,  od  lat  osiemdziesiątych  XX  wieku  ,
początkowo z inspiracji prof. dr hab. Teresy Kukołowicz, uznawanej powszechnie za jedną z
twórczyń polskiej pedagogiki leczniczej, szczególnie w aspekcie analizy roli osoby chorej w
rodzinie oraz znaczenia środowiska rodzinnego dla osób chorych. Z Katedrą współpracowała
ściśle także prof. Zofia Ostrihańska, prof. Zofia Sękowska oraz ks. prof. Tadeusz Witkowski i
to  ich  humanistyczne  postrzeganie  osoby  z  niepełnosprawnością  wyznaczyło  modele
przyszłych  badań  prowadzonych  w  Katedrze.  Od  roku  1998  Katedrą  kierowała  prof.
Kazimiera  Krakowiak,  której  dorobek  naukowy  wzbogacił  dotychczasowe  dokonania   o
bardzo  znaczący  nurt  badań  nad  językiem  i  komunikacją  osób  z  niepełnosprawnością,
szczególnie  niesłyszących  i  słabosłyszących.  Obecnie  badania  w  obszarze  pedagogiki
specjalnej,  prowadzone  głównie  przez  pracowników Katedry  Pedagogiki  Specjalnej,  prof.
Kazimierę  Krakowiak,  dr  hab.  Ewę  Domagała-Zyśk,  dr  Bożenę  Sidor-Piekarską,  dr
Aleksandrę  Borowicz  i  dr  Renatę  Kołodziejczyk)   koncentrują  się  głównie  na:
psychopedagogicznych  aspektach  radzenia  sobie  z  niepełnosprawnością,  funkcjonowaniu
osób z niepełnosprawnościami w rodzinie, zagadnieniami komunikacji językowej z osobami z
niepełnosprawnościami i  dysfunkcjami,  uwarunkowaniami edukacji  włączającej,  logopedii,
edukacji  i  rehabilitacji  osób  
z niepełnosprawnością intelektualną oraz dysfunkcjami słuchu (w tym badania w zakresie
surdoglottodydaktyki). 

Koncepcja  kształcenia  na  kierunku  pedagogika  specjalna  jest  inspirowana  zarówno
wynikami  najnowszych  badań  naukowych  i  analizą  współczesnych  koncepcji
niepełnosprawności,  jak też dorobkiem wybitnych  humanistów,  szczególnie  nagrodzonego
Nagrodą Templetona Jeana Vaniera (1928-2019) oraz Marii Grzegorzewskiej  (1888-1967).
Zgodnie z misją uczelni, programy studiów są spójne z nauczaniem Kościoła Katolickiego,
wyrażonego  m.  in.  w  Liście  Apostolskim  Jana  Pawła  II  Salvifici  Doloris.  Zarówno
pracownicy jak i studenci biorą czynny udział w aktualnych działaniach na rzecz zmian w
zakresie  sytuacji  osób  z  niepełnosprawnościami,  m.  in.  w  działaniach  wdrażających
Konwencję  o  Prawach  Osób  z  Niepełnosprawnościami  oraz  pracach  MEN  dotyczących
modelu  edukacji  włączającej  –  edukacji  dla  wszystkich,  a  doświadczenia  z  tych  prac
odzwierciedlane są w treściach nauczanych przedmiotów. 

Koncepcja kształcenia zakłada realizację zadań w zakresie:
-  edukacyjnym:  przygotowanie  specjalistów,  którzy  w nurcie  integralnego  humanizmu,  z
poszanowaniem praw i  godności  każdej  osoby z niepełnosprawnością  oraz  wyposażeni  w
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najnowszą wiedzę w zakresie edukacji (szczególnie edukacji włączającej) i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnościami będą odpowiedzialnie wspierali osoby z niepełnosprawnościami na
każdym etapie ich życia; 
-  badawczo-naukowym:  wyposażenie  absolwentów  w  instrumenty  pozwalające  im  na
krytyczną  analizę  zjawisk  w  zakresie  niepełnosprawności,  wykorzystywanie  badań
naukowych w bieżącej pracy zawodowej, prowadzenie badań równolegle z pracą praktyczną,
np. poprzez badania w działaniu;
- wychowawczym: poprzez integralne kształcenie studentów do dojrzałości intelektualnej w
prowadzonych badaniach, do społeczno-emocjonalnego i duchowego zaangażowania w pracę
zawodową,  do  odpowiedzialnego  i  twórczego  kreowania  środowisk społecznych   (liderzy
zmian)  ,  do  działania  w  poszanowaniu  godności  własnej  i  drugiego  człowieka,  a  przede
wszystkim  –poprzez  kształcenie  zdolności  do  kierowania  się  w  życiu  zasadami
chrześcijańskiego  personalizmu,  tak  otwartego  (E  .  Mouniera),  jak  i  integralnego  (J.
Maritaina).

Najważniejsze  cele  strategiczne  dla  kierunku  pedagogika  specjalna,  zgodne  z  celami
strategicznymi uczelni są następujące:

• rozwijanie potencjału naukowego w dyscyplinie pedagogika  w zakresie  badań  nad
niepełnosprawnością  i  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  poprzez  prowadzenie
innowacyjnych projektów badawczych i publikowanie wyników badań w znaczących
czasopismach  i  monografiach.  Wydział  Nauk  Społecznych  w  ramach  którego
funkcjonuje Instytutu Pedagogiki otrzymał w parametryzacji 2013-2016 kategorię A.
Osiągniecie  kategorii  A+/A  w  ewaluacji  za  lata  2017-2020  będzie  gwarantem
kontynuacji prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie oraz  studiów
nauczycielskich w zakresie pedagogiki specjalnej;

• podnoszenie  jakości  kształcenia  na kierunku pedagogika  specjalna  poprzez  bieżące
aktualizowanie oferty dydaktycznej w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, badania
losów zawodowych absolwentów oraz zainteresowania samych studentów.

•  Analiza  potrzeb  stała  u  podstaw  zaproponowania  studentom  następujących
specjalności:  Edukacja  i  rehabilitacja  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną;
Wczesne  wspomaganie  rozwoju;  Logopedia,  Pedagogika  osób  z  autyzmem  oraz
Edukacji  integracyjna  i  włączająca.  Dodatkowo  studenci  kierunku  pedagogika
specjalna  biorą  udział  w  programach  podnoszenia  kompetencji  (np.  Zintegrowany
Program Podnoszenia Kompetencji  Studentów i  Pracowników KUL),  korzystając z
warsztatów, szkoleń, staży i dodatkowych praktyk.

• zwiększenie  poziomu  umiędzynarodowienia  kształcenia.  Obecnie  studenci  
i  pracownicy mogą korzystać  z wyjazdów Erasmus+ do 31 uczelni  zagranicznych.
Wyzwaniem jest zwiększenie poziomu mobilności studentów i kadry dydaktycznej.

W pracach nad konstruowaniem programu na kierunku pedagogika specjalna korzystano
zarówno  z  wzorców  krajowych  jak  i  międzynarodowych.  Program  kształcenia  był
przygotowywany  zgodnie  ze  standardami  kształcenia  nauczycieli  z  17.01.2012  oraz
uaktualniany  po wejściu w życie obecnych standardów kształcenia  nauczycieli  z  25 lipca
2019. W związku z udziałem racowników Katedry Pedagogiki Specjalnej w pracach MEN
dotyczącymi nowego modelu edukacji  włączającej,  studenci  na bieżąco zapoznawani  są z
raportami  z  prac  zespołów.  Program  kierunku  pedagogika  specjalna  zgodny  jest  także  z
najnowszymi trendami w zakresie przygotowywania nauczycieli  – specjalistów do pracy z
osobami z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest zbudowany z
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uwzględnieniem bio- psychospołecznego modelu niepełnosprawności oraz modelu opartego
na  prawach  osób   z  niepełnosprawnościami,  wyrażonymi  szczególnie  w  Konwencji  o
Prawach  Osób  z  Niepełnosprawnościami  (2006).  Treści  kształcenia  są  zgodne  z
rekomendacjami Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.
Inspiracją  dla  kształtu  program  były  także  liczne  kontakty  pracowników  z  uczelniami
zagranicznymi  i  analiza  modeli  kształcenia  pedagogów specjalnych  m.  in.  w Niemczech,
Belgii, Portugalii, Słowacji, Finlandii i Norwegii. 

Studia  na  kierunku  pedagogika  specjalna  zawierają  moduły  obowiązkowe  oraz
specjalnościowe.  Oferowane są następujące  specjalności  (zgodne z  badaniami naukowymi
prowadzonymi przez pracowników oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy: 

• Studia I stopnia: 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i pedagogika lecznicza; 2. Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących  
i  terapia  pedagogiczna,  3.  Pedagogika  resocjalizacyjna  i  pedagogika  opiekuńczo-
wychowawcza. 

• Studia  II  stopnia:  1.  Pedagogika  osób  z  autyzmem,  2.  Pedagogika  integracyjna  
i włączająca. 

• Studia jednolite magisterskie: 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną, 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 3. Logopedia. 

Efekty uczenia się są zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji  oraz Standardem kształcenia
nauczycieli  z  25.07.2019 zatwierdzone zostały  w sierpniu obecnego roku.  W uzgadnianiu
efektów kształcenia i programów studiów IP KUL współpracuje ściśle z interesariuszami. W
czasie regularnych spotkań konsultują oni programy nauczania oraz regulaminy praktyk a ich
rekomendacje  włączane  są  do  programów  poszczególnych  modułów  kierunku  (Lista
placówek  i  organizacji  z  którymi  współpracuje  Instytut  Pedagogiki  (kierunek  pedagogika
specjalna) Załącznik do kryterium 6.1.) Studenci dokonują po każdym semestrze ewaluacji
zajęć.  Wyniki  analizowane są przez Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia,  omawiane  
z  przełożonymi  i  w  rozmowach  indywidualnych  –  z  pracownikami.  Studenci  także
informowani  są  o  wynikach  ewaluacji  oraz  decyzjach  podejmowanych  po  ich  analizie.
Pierwsi absolwenci ukończyli studia w roku 2017. Podobnie jak inni absolwenci KUL objęci
są badaniami losów absolwentów prowadzonymi przez uczelniane Biuro Karier.

Szczegółowe sylwetki absolwenta poszczególnych poziomów i typów studiów znajdują się
w  załącznikach  i  są  zgodne  z  Rozporządzeniem  MEN  z  dnia  1.08.2017  w  sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1:

Pracownicy  prowadzący  zajęcia  na  kierunku  pedagogika  specjalna  prowadza  badania
naukowe w dyscyplinie pedagogika. W ewaluacji 2013-2016, jako część zespołu Wydziału
Nauk Społecznych KUL, Instytut otrzymał kategorię A. Po wejściu w życie nowej Ustawy
Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce pracownicy  mają  wysoką  świadomość  ścisłego
związku  jakości  prowadzonych  przez  siebie  badań  naukowych  z  możliwością  kształcenia
studentów na kierunkach nauczycielskich, w tym na kierunku pedagogika specjalna.  Dużą
uwagę przywiązujemy także do udziału pracowników IP KUL w pracach na rzecz zmian w
zakresie modelu edukacji  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Dzięki  temu
studenci  otrzymują  aktualną  wiedzę,  najbardziej  potrzebne  kompetencje  zawodowe
(szczególnie z zakresie edukacji włączającej) oraz możliwość uczestniczenia w prowadzeniu
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badan  naukowych  (w  ramach  prac  dyplomowych)  w  obszarach  najbardziej  aktualnych
zagadnień pedagogiki specjalnej. 
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Kryterium  2.  Realizacja  programu  studiów:  treści  programowe,  harmonogram
realizacji  programu  studiów  oraz  formy  i  organizacja  zajęć,  metody  kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

W  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim  Jana  Pawła  II  na  ocenianym  kierunku
pedagogika specjalna funkcjonują studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów,
stacjonarne  II  stopnia  (magisterskie)  –  4  semestry  oraz  studia  stacjonarne  jednolite
magisterskie – 10 semestrów. 
A. Prezentacja poziomów i typów studiów na kierunku pedagogika specjalna

Studia  stacjonarne I  stopnia prowadzone są  od  roku  akademickiego  2015/2016  
i obecnie są wygaszane. Ostatni nabór na te studia odbył się w roku akademickim 2018/2019,
czyli obecnie realizowane są zajęcia dla drugiego i trzeciego roku studiów. Studia realizują
profil ogólnoakademicki i zaprojektowano je na 6 semestrów/180 pkt ECTS. Ogółem liczba
godzin do realizacji w programie studiów I stopnia wynosi  – 1950 godzin. Program studiów
jest realizowany z uwzględnieniem  przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Treści programowe można zaprezentować w obrębie  9 modułów: 
• Moduł  1  -  ogólnoakademicki,  w  ramach  którego  studenci  realizują  m.in.

przedmioty misyjne Uczelni (np. Etyka, Logika, Historia filozofii); realizacja
tych przedmiotów jest wyrazem misji Uniwersytetu w dążeniu do kształcenia
w duchu poszukiwania więzi łączących wiarę i rozum. Liczba godzin 285/15
ECTS;

• Moduł  3  –  przedmioty  kierunkowe,  realizujące  następujące  zakresy:
neurofizjologii,  psychopatologii  rozwoju,  podstaw  pedagogiki  specjalnej,
podstaw diagnostyki psychopedagogicznej,  dydaktyki  i  metodyki  specjalnej;
Liczba godzin 465/43 ECTS.

• Moduł 4 – praktyki studenckie; Liczba godzin 210/6 ECTS;
• Moduł 5 – przygotowanie pracy licencjackiej; Liczba godz. 60/2 ECTS.
• Moduł  6  –  (specjalnościowy,  do  wyboru): Specjalność  1.  Edukacja  i

rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
pedagogika lecznicza; Liczba godzin 660/60 ECTS;

• Moduł  7  – (specjalnościowy,  do  wyboru): Specjalność  2.  Edukacja  i
rehabilitacja  niesłyszących  i  słabosłyszących  (surdopedagogika),  terapia
pedagogiczna; Liczba godzin 660/60 ECTS;

• Moduł  8  –  (specjalnościowy,  do  wyboru): Specjalność  3.  Pedagogika
resocjalizacyjna,  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;  Liczba  godzin 660/
60 ECTS;

• Moduł 9 – zajęcia fakultatywne; Liczba godzin 60/4 pkt ECTS.
Szczegółowy przydział przedmiotów, liczby godzin, punktów ECTS i efektów 
do poszczególnych modułów  - Załącznik do kryterium 2.1. Program 
modułowy dla studiów pedagogika specjalna I stopnia.

Efekty realizowane w ramach studiów I  stopnia odnoszą się  do 3 obszarów nauk:
obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych i obszar nauk medycznych oraz 4
dziedzin  nauk:  nauki  społeczne,  humanistyczne,  medyczne  i  nauki  o  zdrowiu.  Wiodącą
dziedziną są nauki społeczne.

Na  studiach  tych  realizowane  są  3  specjalności:  Edukacja  i  rehabilitacja  osób  z
niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), pedagogika lecznicza;  edukacja  
i  rehabilitacja  niesłyszących  i  słabosłyszących  (surdopedagogika),  terapia  pedagogiczna;
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pedagogika  resocjalizacyjna,  pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza.  Tworzenie  oferty
specjalności  wynikało  z  analizy  zapotrzebowania  na  rynku  pracy  (oligofrenopedagogika,
resocjalizacja),  ale  również  z  potencjału  naukowo-dydaktycznego  Instytutu  Pedagogiki
(surdopedagogika).  Specjalności  realizowane są na II  i  III  roku studiów.  Student  wybiera
jedną z trzech specjalności. Każda z nich realizuje 660 godz. dydaktycznych, co się przekłada
na  60  kredytów  ECTS.  Poza  przedmiotami  specjalnościowymi  student  realizuje  również
zajęcia  do  wyboru  w  wymiarze  60  godz.,  co  się  przekłada  na  4  kredyty  ECTS.  Student
wybiera  również  seminarium  dyplomowe  w  wymiarze  60  godz.  (12  kredytów  ECTS).
Łącznie stanowi to 720 godzin do wyboru (z 1950 godz.) , co przekłada się  na 76 kredytów
ECTS (ze  180 ECTS).   Stanowi to  ponad  30% zajęć  do wyboru  dla  każdego studenta  i
zdecydowanie umożliwia studentowi indywidualne kształtowanie ścieżki kształcenia. 

Studenta I stopnia obowiązuje realizacja praktyki: 30 godz. po pierwszym roku, 120
godz. po  drugim roku i 60 godz. w trakcie trzeciego roku studiów – Załącznik do kryterium
2.2. Regulamin praktyk dla studiów pedagogika specjalna I stopnia.

 Studenci realizują zajęcia z wychowania fizycznego  - 60 godz. (2 ECTS) oraz zajęcia
z języka obcego nowożytnego  - 120 godz. (6 ECTS), które kończą się egzaminem dającym
certyfikację znajomości języka na poziomie B2+.

Studia  stacjonarne  II  stopnia realizowane  są  również  od  roku  akademickiego
2015/2016  i  obecnie  są  wygaszane.  Ostatni  nabór  na  te  studia  odbędzie  się  w  roku
akademickim  2020/2021.  Studia  II  stopnia  w  latach  2015/2016  do  2018/2019  były
realizowane,  podobnie  jak  studia  I  stopnia  z  uwzględnieniem   przepisów  zawartych  w
Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  17  stycznia  2012  roku  w  sprawie  standardów
kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela,  a  od  roku
akademickiego 2019/2020 program tych studiów i efekty uczenia się uwzględniają wytyczne
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Studia  II  stopnia  w  latach  2015/2016  do  2018/2019 realizowały  profil
ogólnoakademicki i zaprojektowano je na 4 semestry/120 pkt ECTS. Program studiów był
realizowany  z  uwzględnieniem  przepisów zawartych  w Rozporządzeniu  Ministra  Nauki  
i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Składał się z 9 modułów.
Ogółem liczba godzin do realizacji w programie studiów II stopnia wynosiła  – 735 godzin. 
Efekty kształcenia realizowane na tym poziomie studiów były zgodne z zaleceniami 
zawartymi w w/w rozporządzeniu. Efekty realizowane w ramach studiów II stopnia odnoszą 
się do 2 obszarów nauk: nauk społecznych i nauk humanistycznych oraz 2 dziedzin nauk: 
nauki społeczne i humanistyczne.

Na studiach tych realizowane były 3 specjalności: Edukacja integracyjna i włączająca,
Pedagogika   osób z autyzmem  , Pedagogika resocjalizacyjna. Specjalności realizowane są na I 
i II  roku studiów. Na pierwszym roku w ramach specjalności  student realizuje 9 punktów
ECTS  (3+6),  co  się  przekłada  na  75  godz.  dydaktycznych.  Na  drugim  roku  w  ramach
specjalności student realizuje 10 punktów ECTS (5+5), co również się przekłada na 75 godz.
dydaktycznych. Poza przedmiotami specjalnościowymi student pierwszego i drugiego roku
realizuje również zajęcia do wyboru. Na pierwszym roku jest to wymiar 6 punktów ECTS
(2+4), natomiast na drugim roku jest to wymiar 2 punktów ECTS (2+0). Studenta II stopnia
obowiązuje realizacja praktyki: 60 godz. praktyki ciągłej po pierwszym roku. Załącznik do
kryterium 2.3. Regulamin praktyk dla studiów pedagogika specjalna II stopnia (stary).

Od roku akademickiego 2019/2020 zwiększono liczbę godzin na kierunku do 930-960 (w
zależności  od  wybranych  modułów),  a  treści  programowe  realizowane  na  tym  poziomie
studiów można zaprezentować w obrębie 8 modułów: 
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• Moduł  1  -  ogólnoakademicki,  w  ramach  którego  studenci  realizują  m.in.
przedmioty  misyjne  Uczelni  (np.  Biblia  istota  i  rola  w  kulturze,  Katolicka
nauka społeczna i  myśl  społeczna Jana Pawła II).  Liczba godzin 90 (5 pkt
ECTS);

• Moduł  2  –  przedmioty  podstawowe,   realizowane  w  2  zakresach:  nauk
społecznych i nauk o wychowaniu 270 godzin (30 pkt ECTS);

• Moduł  3  –  przedmioty kierunkowe,  realizujące  następujące  zakresy:  neuro  
i  psychopatologii  rozwoju,  aspekty  prawne  i  ekonomiczne  pedagogiki
specjalnej,  kształcenie  w  zakresie  metod  terapii,  kształcenie  w  zakresie
diagnostyki psychopedagogicznej, kształcenie w zakresie metodologii badań w
naukach społecznych; Liczba godzin 240 (26 pkt ECTS);

• Moduł 4 – praktyki studenckie; Liczba godzin 60 (8 pkt ECTS);
• Moduł  5  –  przygotowanie  pracy  magisterskiej;  Liczba  godz.  120  (24  pkt

ECTS);
• Moduł 6 –  (specjalnościowy, do wyboru): Specjalność 1. Pedagogika osób z

autyzmem. Liczba godzin 150 (19 pkt ECTS);
• Moduł  7  – (specjalnościowy,  do  wyboru): Specjalność  2.  Pedagogika

integracyjna i włączająca. Liczba godzin 150 (19 pkt ECTS);
• Moduł 8 – zajęcia do wyboru. Liczba godzin 120 (8 pkt ECTS).

Szczegółowy  przydział  przedmiotów,  liczby  godzin,  punktów ECTS i  efektów  do
poszczególnych modułów - Załącznik do kryterium 2.4 Program modułowy II stopień 

Efekty realizowane w ramach studiów II stopnia odnoszą się do 2 obszarów nauk: 
obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych oraz 2 dziedzin nauk: nauki 
społeczne, humanistyczne. Wiodącą dyscypliną jest pedagogika, co ukazują tabele 
(szczegółowy wykaz dyscyplin oraz udział procentowy poszczególnych obszarów znajduje 
się we wstępnej części Raportu). 

Na studiach II stopnia realizowane są 2 specjalności: Pedagogika osób z autyzmem;
Pedagogika integracyjna i włączająca. 

Specjalności realizowane są na I i II roku studiów. Student wybiera jedną z dwóch
specjalności.  Każda  z  nich  realizuje  150  godz.  dydaktycznych,  co  się  przekłada  na  19
kredytów ECTS. Poza przedmiotami specjalnościowymi, student realizuje również zajęcia do
wyboru w wymiarze  120  godz.,  co  się  przekłada  na  8 kredytów ECTS.  Student  wybiera
również  seminarium  dyplomowe  w  wymiarze  120  godz.  (24  kredytów  ECTS).  Łącznie
stanowi to 390 godzin do wyboru (z 930 - 960 godz.), co przekłada się  na 51 kredytów ECTS
(ze 120 ECTS). Stanowi to ponad 30% zajęć do wyboru dla każdego studenta i zdecydowanie
umożliwia studentowi indywidualne kształtowanie ścieżki kształcenia. 

Studenta II stopnia obowiązuje realizacja praktyki: 60 godz. w ciągu pierwszego roku
studiów  -  Załącznik  do  kryterium  2.5.  Regulamin  praktyk  dla  studiów  pedagogika
specjalna II stopnia (nowy).

Studenci realizują zajęcia z wychowania fizycznego  - 30 godz. (1 ECTS).
Studia jednolite  magisterskie (NOWE)  realizują profil  ogólnoakademicki w ciągu  10

semestrów/300  ECTS. Ogółem jest to 2960 godzin bezpośredniego kontaktu ze studentem, a
w przypadku specjalności:  Logopedia:  3360 godz.   (259 ECTS)+ 330 godzin praktyk,  co
łącznie  daje  3290  godzin,  a  w  przypadku  specjalności  LOGPEDIA  3690  godzin
realizowanych  przez  studenta  i  przekłada  się  to  na  300  ECTS.  Program  studiów  jest
realizowany z uwzględnieniem  przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  25  lipca  2019  r.  w  sprawie  standardu  kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Treści programowe realizowane na tym poziomie studiów można zaprezentować w 
obrębie  8 modułów: 
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• Moduł  0  -  ogólnouniwersytecki,  w ramach którego  studenci  realizują  m.in.
przedmioty  misyjne  Uczelni  (np.  Biblia  istota  i  rola  w  kulturze,  Katolicka
nauka  społeczna  i  myśl  społeczna  Jana  Pawła  II,  Historia  filozofii,  Etyka,
Logika); Jest też realizowane wychowanie fizyczne zgodnie z obowiązującymi
standardami.  Liczba  godzin  60  (0  ECTS)  oraz  zajęcia  z  języka  obcego na
poziomie B2+ (120 godz. / 6 ECTS). Łącznie 405 godz./22 ECTS.

• Moduł  1  –  Kształcenie  ogólne,   obejmuje  m.in.  Etykę  zawodu  pedagoga
specjalnego,  Socjologię  wychowania,  Dzieje  kształcenia  specjalnego  (90
godz./11 ECTS);

• Moduł  2  –  Przygotowanie  psychologiczno-pedagogiczne,  realizowane  w
dwóch  zakresach:  ogólne  przygotowanie  psychologiczne;  Ogólne
przygotowanie pedagogiczne oraz praktyki. Liczba godzin 210/25 ECTS.

• Moduł  3  –  Kształcenie  kierunkowe,   realizowane  jest  w  zakresie:
Przygotowanie  merytoryczne  (400  godz./43  ECTS),  Przygotowanie
psychologiczne  do  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą  z  potrzebą  kształcenia
specjalnego  (90  godz./11  ECTS),  Przygotowanie  pedagogiczne  do  pracy  z
dziećmi i młodzieżą z potrzebą kształcenia specjalnego (90 godz./7  ECTS),
Przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami (90
godz./6  ECTS),  Dydaktyka  specjalna  (60  godz./8  ECTS),  Diagnostyka  w
pedagogice specjalnej (60 godz./ 9 ECTS), Praktyka (60 godz./3 ECTS).

• Moduł 4 – Edukacja włączająca, realizowana w następujących blokach: Teorie
edukacji  włączającej,  Diagnoza  specjalnych  potrzeb  edukacyjnych  
i  opracowywanie  programów wsparcia,  w tym indywidualnych  programów,
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych, Programy wychowawcze w
edukacji włączającej, Organizacja edukacji włączającej i Praktyka. Łącznie jest
to 510 godz./

• Moduł 5 – Przygotowanie w zakresie realizowanej specjalność. Jest to moduł
do  wyboru  spośród  trzech  zaproponowanych  specjalności:  Edukacja  i
rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wczesne wspomaganie
rozwoju,  Logopedia.  Dla  każdej  specjalności  realizowany  jest  blok  zajęć
merytorycznych,  dydaktyczno-metodycznych  oraz  praktyki  zawodowe.
Łącznie dla I i II specjalności 760 godz. a dla specjalności: Logopedia: 1160
godz.

• Moduł  6  –  Wsparcie warsztatu  pracy pedagoga specjalnego,  realizowane w
postaci  zajęć:  Emisja  głosu,  Kultura  języka  polskiego,  Pierwsza  pomoc
przedmedyczna i technologie informacyjne (90 godz./ 9 ECTS). 

• Moduł  7  – Dyplomowania,  realizowane  poprzez  zajęcia  seminarium
magisterskie, statystyka, Metodologia badań społecznych i Metodologia badań
pedagogicznych. Liczba godzin 240/12 ECTS).

Szczegółowy przydział przedmiotów, liczby godzin, punktów ECTS i efektów do 
poszczególnych modułów - Załącznik do kryterium 2.6. Program modułowy dla studiów 
jednolitych magisterskich.

Efekty uczenia się realizowane w ramach studiów odnoszą się do 2 obszarów nauk: 
obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych oraz 2 dziedzin nauk: nauki 
społeczne, humanistyczne. Wiodącą dyscypliną jest pedagogika. 

Na  studiach  tych  realizowane  są  3  specjalności:  Edukacja  i  rehabilitacja  osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, Wczesne wspomaganie rozwoju i Logopedia. Tworzenie
oferty specjalności wynikało z analizy zapotrzebowania na rynku pracy 

Specjalności realizowane są na II i III, IV i V roku studiów. Student wybiera jedną 
z  trzech  specjalności.  Dwie  z  nich  realizują  760  godz.  dydaktycznych,  a  specjalność:
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Logopedia:  1160  godz., co  się  przekłada  na  80  kredytów  ECTS.  Poza  przedmiotami
specjalnościowymi student realizuje również zajęcia do wyboru w wymiarze 120 godz., co się
przekłada na 10 ECTS. Student wybiera również seminarium dyplomowe w wymiarze 120
godz. (4 kredytów ECTS). Łącznie stanowi to 1000 godzin (lub 1400 godzin) do wyboru (z
2960  lub  3360  godz.).   Stanowi  to  ponad  30%  zajęć  do  wyboru  dla  każdego  studenta  
i zdecydowanie umożliwia studentowi indywidualne kształtowanie ścieżki kształcenia. 

Studenta studiów jednolitych magisterskich obowiązuje realizacja praktyki: 30 godz.
po pierwszym roku, 60 godz. po  drugim roku i 120 godz. po trzecim roku i 120 po czwartym
roku studiów –  Załącznik do kryterium  2.7.  Regulamin praktyk dla studiów jednolitych
magisterskich.

Studenci  realizują  zajęcia  z  wychowania  fizycznego   -  60  godz.  (0  ECCTS)  oraz
zajęcia z języka obcego nowożytnego  - 120 godz. (6 ECTS), które kończą się egzaminem
dającym certyfikację znajomości języka na poziomie B2+.
B. Charakterystyka realizacji programu studiów

Z powyższej  prezentacji  wynika,  że zarówno czas  trwania studiów,  jak również liczba
realizowanych  godzin,  liczba  zdobywanych  punktów ECTS,  a  także  treści  programowe  i
założone efekty uczenia się są zgodne z odpowiednimi dla danego poziomu i typu studiów
Rozporządzeniami. Treści programowe i liczba godzin poświęcona na poszczególne moduły
jest wystarczająca, aby zrealizować wszystkie założone dla kierunku efekty uczenia się. 

Treści programowe są kompleksowe, spójne i uwzględniają najnowszy stan wiedzy z
tego zakresu, gdyż pracownicy naukowo-dydaktyczni, a także doktoranci prowadzący zajęcia
na kierunku są zaangażowani w badania z zakresu pedagogiki  specjalnej,  a także szeroko
pojmowanej dyscypliny pedagogika oraz dziedzin i obszarów nauk, do których należą. Wielu
z  nich  ma  również  bogate  doświadczenie  praktyczne,  którym  dzieli  się  ze  studentami.
Niektóre treści programowe są unikatowe w skali kraju, a nawet na arenie międzynarodowej:
np. wizualizacja mowy z wykorzystaniem fonogestów – polskiej adaptacji CUED SPEECH,
której  autorką  jest  Prof.  dr  hab.  Kazimiera  Krakowiak,  czy  metodyka  pracy  z  uczniem
niesłyszącym w zakresie nauczania języków obcych nazwana surdoglottodydaktyką, której
autorką jest dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, czy psychopedagogika prenatalna, którą
propaguje w Polsce i na świecie dr hab. Dorota Kornas-Biela.  Również do ubogacania treści
programowych  na  kierunku  pedagogika  specjalna  przyczynia  się  zaangażowanie
pracowników katedry pedagogiki specjalnej w prace różnych zespołów i komisji działających
przy  Ministerstwie  Edukacji  Narodowej,  Europejskiej  Agencji  ds.  Specjalnych  Potrzeb  i
Edukacji Włączającej, Ośrodku Rozwoju Edukacji (więcej szczegółów patrz kryterium 6).

Szczególnym osiągnięciem dla naszego Instytutu jest uruchomienie w roku akademickim
2019/2020 5-letnich stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizujących trzy
specjalności  nauczycielskie,  co  stało  się  możliwe  dzięki  wejściu  w  życie  nowego
Rozporządzenia  w  sprawie  kształcenia  nauczycieli  z  25  lipca  2019  roku.  Uruchomienie
studiów jednolitych magisterskich daje szansę na znaczące podwyższenie jakości edukacji.
Pozwoliło  to  stworzyć  spójny,  pięcioletni  program  nauczania,  który  przekłada  się  na
kompleksową formację młodego człowieka, aby kończąc studia był wysokiej klasy specjalistą
– pedagogiem specjalnym.  

Dużym atutem tego programu studiów jest duża liczba godzin realizowana w cyklu
studiów przez studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim (2960 godz.
a dla specjalności: Logopedia aż 3360 godz., co przekłada się na 259 ECTS). Jest to liczba
większa  o  270  godz.  niż  zalecana  w  Rozporządzeniu  z  25  lipca  2019  r.  ze  względu  na
uwzględnienie w programie studiów przedmiotów misyjnych KUL (np. Biblia – istota i rola
w kulturze, Historia filozofii, Logika, Etyka, Antropologia filozoficzna i kulturowa, Katolicka
Nauka Społeczna). Możliwość wykorzystania większej liczby godzin do pracy ze studentem
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pozwala  ubogacać  treści  programowe o  nowe zagadnienia,  pogłębiać  analizę  problemów,
wprowadzać innowacyjne metody dydaktyczne.

Opracowanie  przez  powołany  w  Instytucie  Zespół,  nowego  programu  studiów,
uwzględniającego  najnowsze  trendy  w polityce  oświatowej  oraz  w zakresie  wychowania  
i edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, było możliwe
dzięki ogromnemu zaangażowaniu badawczemu i doświadczeniu społecznemu pracowników
tworzących ten program. Koordynatorem prac nad tworzeniem nowego programu studiów na
kierunku pedagogika specjalna była prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak:

• członek Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami  edukacyjnymi,  powołanego  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej
Zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 13 października 2017 r.

• członek Zespołu ekspertów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego
przez Ministra Edukacji Narodowej (2015 -2016),

• Koordynator zespołu ekspertów  – przygotowanie podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym w szkołach podstawowych, 

• Koordynator zespołu ekspertów  – przygotowanie podstawy programowej kształcenia
ogólnego  dla  szkół  specjalnych  przysposabiających  do  pracy  dla  uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

• Koordynator  zespołu  ekspertów  –  Przygotowanie  założeń  podstawy  programowej
kształcenia ogólnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
podstawowej,

• koordynator  zespołu  ekspertów  –  Przygotowanie  założeń  podstawy  programowej
kształcenia ogólnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w liceum,
technikum i branżowych szkołach zawodowych,

• członek zespołu ekspertów tworzących podstawę programową kształcenia ogólnego w
szkole  podstawowej  w  zakresie  pracy  z  uczniem  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi z przedmiotu język polski,

• Członek zespołu ekspertów tworzących podstawę programową kształcenia ogólnego
w liceum, technikum i branżowych szkołach zawodowych w zakresie pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przedmiotu język polski.

Kolejnym badaczem i  współtwórcą programu z ogromnym doświadczeniem jest  dr
hab., prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk:

• Ekspert w projekcie MEN I Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji
Włączającej  w  projekcie  „Wspieranie  podnoszenia  jakości  edukacji  włączającej  w
Polsce”, 2017-2019”.

• Ekspert  w  realizacji  projektu:  TROS-KA  -  Zestaw  narzędzi  diagnostycznych  
i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym dla uczniów
drugiego etapu edukacyjnego (2016).

• Współautorka programu nauczania „Doświadczam – rozumiem – wiem” dla klas I-III
oraz jego obudowy dydaktycznej i ekspert w realizowanym projekcie (2015).

Do  grona  pracowników  wnoszących  największy  wkład  w  innowacyjność  treści
programowych trzeba zaliczyć również dr hab. Dorotę Kornas-Bielę, prowadzącą badania  
i propagującą wyniki badań z zakresu psychopedagogiki prenatalnej.
• członek Zespołu do spraw projektu programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego w 

Ministerstwie Zdrowia (2016); 
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• Ekspert w projekcie „Zdrowi Płodni. A Ty znasz swój potencjał?” Zadanie 
finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 
Organizator: PSNNPR (2017); 

• Ekspert merytoryczny ds. ewaluacji i przebiegu konkursu z wiedzy nt. zdrowia 
prokreacyjnego. Rozporządzenie dot. nadawania tytułów http://www.bip.nauka.gov.pl/
g2/oryginal/2015_11/ed398f904be58ec46edf99bf12b571fb.pdf (2017);

Dr Renata Kołodziejczyk – aktualny koordynator pedagogiki specjalnej:
• Konsultant  w  ramach  projektu  ORE:  Opracowanie  modelu  funkcjonowania

Specjalistycznych Centrów  Wspierających Edukację Włączającą (2019).
• Członek  Zespołu   Ekspertów  przy  MEN  tworzących  podstawę  programową

kształcenia  ogólnego  w  szkole  podstawowej  w  zakresie  pracy  z  uczniem  ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie zaleceń dotyczących warunków
i sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii
i WOS. (2016-2019).

Dr Aleksandra Borowicz: 
• Konsultant  w  ramach  projektu  ORE:  Opracowanie  modelu  funkcjonowania

Specjalistycznych Centrów  Wspierających Edukację Włączającą (2019).
• Członek Zespołu Ekspertów przy MEN tworzących podstawę programową kształcenia

ogólnego  w  szkole  podstawowej  w  zakresie  pracy  z  uczniem  ze  specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie zaleceń dotyczących warunków i sposobów
realizacji  podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przyrody.  (2016-
2019).

Pracownicy  Katedry  Pedagogiki  Specjalnej  są  współautorami  tworzonych  na  zlecenie
MEN i ORE publikacji: 
• Krakowiak K., Dłużniewska A., Kołodziejczyk R., Borowicz A.  (2018): Koncepcja 

szkolenia  oraz  materiały  merytoryczne   służące  podnoszeniu  kompetencji
nauczycieli  języka  polskiego.  Praca  z  uczniami  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi  w  szkołach  ogólnodostępnych.  Realizacja  podstawy  programowej
kształcenia ogólnego na II etapie edukacyjnym. Warszawa ORE, 2018,  ISBN 978-
83-66047-07-5.

• Krakowiak  K.  (red.)  (2017):  Diagnoza  specjalnych  potrzeb  rozwojowych  
i  edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży.  Standardy,  wytyczne  oraz  wskazówki  do
przygotowania  i  adaptacji  narzędzi  diagnostycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  z
wybranymi  specjalnymi  potrzebami  rozwojowymi  i  edukacyjnymi. Wydawnictwo
ORE, 2017 s. 85 – 94. ISBN 978-83-65450-95-1:

• Krakowiak Kazimiera, Borowicz Aleksandra, Dłużniewska Agnieszka, Głodzik Beata,
Kołodziejczyk  Renata,  Krawiec  Marianna  (2016):  Wskazówki  dla  autorów  i
wydawców  podręczników  szkolnych  dotyczące  sposobu  opracowania  tekstów
dostosowanych  do  rozwoju  językowego  uczniów  oraz  minimalne  standardy
dostępności treści podręczników szkolnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi  (w tym z niepełnosprawnościami,  z  trudnościami w uczeniu  się  lub
komunikowaniu, MEN.

Choćby  tych  kilka  przykładów  potwierdza  aktywny  udział  pracowników  naukowo-
dydaktycznych  prowadzących  zajęcia  na  kierunku  pedagogika  specjalna  w  najnowszych
badaniach  oraz  tworzeniu  najaktualniejszej  wiedzy  i  doświadczeń  z  zakresu  pedagogiki
specjalnej,  co  w  bardzo  widoczny  sposób  przekłada  się  na  jakość  treści  programowych
oferowanych studentom tego kierunku (szczegółowy wykaz osiągnięć pracowników znajduje
się w Załącznik do kryterium 4.3 Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych
osób prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika specjalna.
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Opisane  wyżej  badania  naukowe  oraz  doświadczenie  w  środowiskach  eksperckich
krajowych i międzynarodowych przyczyniają się do wprowadzania do programu kształcenia
nowatorskich  przedmiotów  o  innowacyjnych  treściach,  np.  Podstawy  lingwistyki
edukacyjnej,  Fonogestowa  wizualizacja  mowy,  Psychopedagogika  prenatalna,  Tranzycja
uczniów z niepełnosprawnościami z edukacji na rynek pracy, itp.

Wszechstronne  prowadzenie  badań  przez  kadrę  naukowo-dydaktyczną  przekłada  się
również  na  jakość  i  bogactwo  doświadczeń  badawczych  samych  studentów.  W  ramach
seminariów  dyplomowych  podejmują,  pod  czujnym  okiem  promotorów,  bardzo  szeroko
zakrojone  spektrum  problemów  badawczych,  szczególnie  empirycznych,  o  charakterze
studium  przypadków,  badań  sondażowych,  czy  monografii  ciekawych  instytucji.  Wiele
eksperymentalnych  próbek  badawczych  studenci  realizują  również  na  zajęciach
dydaktycznych,  szczególnie  w  ramach  przedmiotów  diagnostycznych.  Są  wyposażeni
również  w  bogatą  wiedzę  teoretyczną  z  zakresu  metodologii  nauk  pedagogicznych,
społecznych, statystyki, czy metodyki pracy umysłowej. Te wszystkie czynniki sprawiają, że
kierunek spełnia warunki  profilu ogólnoakademickiego,  czyli  ponad 50% ECTS (jednolite
magisterskie 153 ECTS z 300 ECTS) student zdobywa realizując działania badawcze.

Tworzenie treści programowych, czy chociażby tworzenie oferty specjalności, obok
czynnika  jakim jest  potencjał  naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki  (np.  specjalność
Surdopedagogika), jest podyktowane również analizą zapotrzebowania na rynku pracy oraz
konsultacjami z naszymi interesariuszami (oligofrenopedagogika, resocjalizacja, czy wczesne
wspomaganie rozwoju). Instytut Pedagogiki współpracuje z wieloma instytucjami, które są
interesariuszami  w  dziedzinie  pedagogiki  specjalnej  (Załącznik  do  kryterium nr  6.1).
Szerzej współpracę z interesariuszami charakteryzuje kryterium 6. 

Kolejnym  atutem  jest  prowadzenie  kierunku  nauczycielskiego.  Zwiększa  to
zainteresowanie  kandydatów  studiowaniem  na  kierunku,  który  daje  kompetencje  i
uprawnienia.  Instytut  posiada  silną  bazę  naukowo-dydaktyczną  w zakresie  przygotowania
pedagogicznego oraz w zakresie metodyki ogólnej i specjalnej. Świadczy o tym chociażby
fakt,  że  w  Instytucie  działają  Podyplomowe  Studia  Przygotowania  Pedagogicznego  oraz
również  kierunek  nauczycielski:  Pedagogika  przedszkolna  i  wczesnoszkolna.  Absolwenci
kierunków  nauczycielskich  dużo  łatwiej  znajdują  wymarzoną  pracę  w  zawodzie.  Tym
bardziej, że studiując na kierunku pedagogika specjalna oprócz uprawnień zdobywają szereg
kompetencji  miękkich,  niezwykle  cenionych  przez  pracodawców takich  jak:  kreatywność,
przedsiębiorczość,  innowacyjność,  współpraca  w  zespołach  interdyscyplinarnych,
podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów. 

Walorem  pedagogiki  specjalnej  na  KUL  jest  możliwość  kontynuowania  nauki  w
ramach  studiów  podyplomowych:  Podyplomowe  studia  z  terapii  pedagogicznej,
Podyplomowe studia z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy
wcześniej  Podyplomowe  studia  surdopedagogiki.  Osoby  zainteresowane  mogą  również
kontynuować  rozwój  naukowy  na  studiach  doktoranckich.  A  od  roku  akademickiego
2019/2020 nasza dyscyplina otrzymała prawa habilitacyjne. 

Realizacja treści programowych w harmonogramie studiów (czas trwania studiów, 
oszacowanie nakładu pracy studenta wyrażonego liczbą godzin bezpośredniego kontaktu z 
wykładowcą oraz pracy samodzielnej  uwzględnionej m.in. w liczbie kredytów ECTS) jest 
zgodna z wymaganiami i pozwala osiągnąć studentowi wszystkie efekty uczenia się. 

Realizacja praktyk zawodowych
Ważnym aspektem rozwoju studenta jest realizacja praktyki zawodowej. Praktyka jest 

niezbędnym warunkiem odnalezienia się absolwenta na rynku pracy. 
Praktyka studencka na studiach   I˚    

Praktyką  studencką  objęci  są  studenci  pedagogiki  specjalnej  I,  II  i  III  roku.  Zgodnie  
z programem studiów praktyka studencka trwa 210 godzin (6 ECTS). Praktyka na I roku
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studiów  jest  związana  z  przygotowaniem  pedagogicznym,  na  II  roku  -  ze  specjalnością.
Praktyka na III  roku związana jest  z problematyką wybranego przez studenta seminarium
licencjackiego,  ma  umożliwić  studentowi  przeprowadzenie  badań  w  związku  
z  przygotowywaniem  pracy  licencjackiej.  Praktyka  w  zależności  od  charakteru  jest
realizowana między innymi w przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych,
domach  pomocy  społecznej  dla  osób  z  niepełnosprawnościami,  domach  dziecka,  hufcach
pracy. 

Praktyka studencka na studiach II˚  
Praktyką studencką objęci są studenci pedagogiki specjalnej  I roku studiów stacjonarnych.
Zgodnie z programem studiów praktyka studencka trwa 60 godzin (8 ECTS). Jest związana 
z  wybraną  przez  studenta  specjalizacją  i  realizowana  między  innymi  w  szkołach,
przedszkolach,  domach  dziecka,  domach  pomocy  społecznej  dla  osób  
z niepełnosprawnościami.  W dużej mierze  są to instytucje,  z  którymi Instytut  Pedagogiki
podjął stałą współpracę (Lublin i województwo lubelskie).

Praktyka studencka na studiach jednolitych magisterskich
Praktyką studencką objęci są studenci Pedagogiki specjalnej I, II, III i IV roku. Zgodnie z
programem studiów praktyka  studencka trwa 330 godzin (19  ECTS).  Praktyka  na  I  roku
studiów  jest  związana  z  przygotowaniem  pedagogicznym,  na  II  roku  –  z  kształceniem
kierunkowym. Praktyka na III roku związana jest z wybraną specjalnością, a na IV praktyka
w zależności  od charakteru jest  realizowana między innymi w przedszkolach,  szkołach –  
z edukacją włączającą. Praktyka na I roku realizowana jest  w instytucjach oświatowych, m.
in. szkołach, przedszkolach, domach dziecka. W kolejnych latach, w zależności od charakteru
praktyki,  student  odbywa  ją  m.in.  w  szkołach,  przedszkolach,  ośrodkach  szkolno-
wychowawczych,  domach pomocy społecznej  dla  osób z  niepełnosprawnościami,  domach
dziecka, hufcach pracy. 

Praktyka jest integralną częścią programu studiów na kierunku pedagogika specjalna.
Jej  zrealizowanie stanowi jeden z koniecznych warunków ukończenia studiów i uzyskania
kwalifikacji  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  lub  pracy  w  zawodzie  pedagoga
specjalnego. 

Nad realizacją praktyk ze strony Instytutu Pedagogiki czuwają  Opiekunowie praktyk
(4 osoby – Załącznik do kryterium 2.8. – wyznaczeni przez Radę Instytutu oraz Dziekana
nauczyciele  akademiccy  pracujący  w  Inst.  Pedagogiki).  Ich  obowiązki  zostały  dokładnie
opisane  w  Zarządzeniu  Rektora  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  ,  

regulującym realizację praktyk na KUL-u     ;  Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji

i  odbywania  praktyk  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  na  studiach  wyższych  na

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz w Regulaminach praktyk (Załącznik
nr 2.2., załącznik 2.3, załącznik 2.5, załącznik 2.7). 

Opiekunowie organizują przed realizacją praktyki spotkania ze studentami, podczas
których  wyjaśniają  przebieg  praktyki.  Często  informacje  dotyczące  realizacji  praktyki
zamieszczają w Aktualnościach na platformie e-kul, udostępniając je studentom.

Przy  wyborze  miejsca  odbywania  praktyki  student  korzysta  z  bazy  Instytucji
Przyjmujących dostępnej w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki (Załącznik  do kryterium nr
6.1.) oraz  u  Opiekunów  praktyk  lub  sam  zgłasza  miejsce  odbywania  praktyki,  działając
zawsze w porozumieniu z Opiekunem praktyk.
Lista  Instytucji  Przyjmujących  jest  na  bieżąco  aktualizowana  przez   Wydziałowego
Koordynatora Praktyk w porozumieniu z Opiekunami praktyk.

Podstawą  do  zawarcia  Umowy  o  organizację  praktyki  studenckiej  jest  Deklaracja
Instytucji  Przyjmującej,  czyli  pisemne  oświadczenie  Instytucji  Przyjmującej  o  gotowości
przyjęcia Praktykanta w celu odbycia przez niego praktyki (Załącznik nr 1 do Zarządzenia).
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Praktyka  odbywa  się  w  oparciu  o  kartę  przebiegu  praktyk  z  odniesieniem  do
zakładanych efektów uczenia się (określone w Regulaminach praktyk, odrębnie dla każdej
praktyki)  i  tygodniowy  rozkład  zajęć  danej  instytucji  (placówki)  oraz  szczegółowy
harmonogram  zajęć  opracowany  przez  Mentora  Praktykanta  z  ramienia  Instytucji
Przyjmującej, który organizacyjnie i merytorycznie nadzoruje realizowaną praktykę zgodnie z
założonymi efektami uczenia się.

Opiekun  praktyk  wyrywkowo  hospituje realizowane  przez  studentów  praktyki,
wypełniając Formularz hospitacji praktyki (wypełnione formularze przechowuje do wglądu).
Wydziałowy Koordynator Praktyk (pracownik Instytutu Pedagogiki KUL)

Do głównych zadań koordynatora należy:
- koordynowanie działań związanych z realizacją praktyk na Wydziale,
-  rozliczanie  Opiekunów  praktyk  z  wykonanej  pracy  na  podstawie  przedkładanych
sprawozdań,
-  przekazywanie  do  Działu  Kształcenia  wykazów  efektów  uczenia  się  zakładanych  do
osiągnięcia podczas praktyk,
- przekazywanie do Działu Kształcenia Regulaminów praktyk.
Koordynator spełnia rolę pośrednika między Opiekunami praktyk a Dziekanem właściwym
ds.  praktyk.  Został  powołany,  aby  od  strony  formalnej  ujednolicić  realizację  praktyk  na
Wydziale [rozstrzyganie kwestii dotyczących np. formy formularza ewaluacyjnego praktyk,
sposobu zaliczania na poczet  części  lub całości  praktyk innej  aktywności  zawodowej  (np.
wolontariatu, pracy zawodowej) studenta etc.]
DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW DLA STUDENTÓW

Wzory dokumentów  niezbędne do zrealizowania praktyki oraz Akty prawne regulujące jej
realizację  są  dostępne  na  stronie  internetowej  KUL-u  (ścieżka  dostępu:  www.kul.pl –
zakładka: Studia- zakładka: Praktyki – zakładka Praktyki obowiązkowe lub Akty prawne). 
Wzory dokumentów: Deklaracja przyjęcia na praktyki (DOC), Umowa o organizację praktyki
studenckiej     (DOC)  , Umowa o organizację praktyki studenckiej (PDF), Dziennik praktyk KUL
(DOC), Dziennik praktyk KUL (PDF), Zaświadczenie o odbyciu praktyki (DOC)
Akty prawne: Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z
dnia  19  grudnia  2017  r.  w  sprawie  określenia  zasad  organizacji  i  odbywania  praktyk
obowiązkowych i  nadobowiązkowych na studiach wyższych  na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II
Regulaminy praktyk dostępne są na stronie internetowej KUL-u (ścieżka dostępu: www.kul.pl
– zakładka:  Wydziały –  zakładka:  Wydział  Nauk Społecznych –  zakładka:  Dla studentów,
Praktyki  studenckie lub na stronie Instytutu Pedagogiki  zakładka:  Studenci i  Doktoranci –
zakładka: Praktyki.
Ponadto  na  stronie  Instytutu  Pedagogiki  zamieszczone  są  linki  odsyłające  do  podstron  z
aktualnymi dokumentami potrzebnymi do realizacji praktyki (jw.)
EWALUACJA PRAKTYKI  

Po zrealizowaniu praktyki przy jej  zaliczaniu przez Opiekuna student wypełnia ankietę
ewaluacyjną  (Załącznik  do  kryterium 2.9 Ankieta  ewaluacyjna  praktyki  zawodowej  w
Instytucie Pedagogiki  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).  Ewaluacja
praktyki dokonuje się również w rozmowie Opiekuna ze studentem.
Po  zaliczeniu  praktyki  studentom  Opiekun  składa  u  Dziekana  właściwego  ds.  praktyk
sprawozdanie (Załącznik kryterium 2.10 Sprawozdanie z tytułu pełnienia funkcji Opiekuna

praktyk),  w  którym  zamieszcza  informacje  dotyczące  m.in.  terminu  i  miejsca  realizacji
praktyk, przykładowych form aktywności studentów podczas odbywania praktyki, wizytacji
praktyki.

Ponadto  studenci  KUL  maja  możliwość  realizacji praktyki
nadobowiązkowej.Organizacją praktyki nadobowiązkowej, nie ujętej w programie studiów,
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zajmuje się Biuro Karier KUL. Pracownicy Biura publikują aktualne oferty praktyk na stronie
internetowej. Oferty są codziennie aktualizowane. Zainteresowani studenci mogą aplikować
bezpośrednio  na  praktyki,  postępując  zgodnie  z  informacją  zawartą  w  każdej  ofercie,
wybierając  instytucje  zgodnie z  własnymi predyspozycjami,  zainteresowaniami  i  potrzebą
rynku pracy. Istnieje możliwość skorzystania z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez
cały rok (na stronach www firm w zakładce Kariera) oraz z ofert, które spływają do Biura
Karier  KUL (www.kul.pl/biurokarier Portal  Kariery).  Organizację  praktyki
nadobowiązkowej  może  poprzedzić  spotkanie  z  doradcą  zawodowym  (pracownik  Biura
Karier KUL).

Metody i formy pracy
Realizacja treści określonych programem kształcenia odbywa się poprzez zastosowanie

różnorodnych form organizacyjnych, wśród których są: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia,
warsztaty,  szkolenia i seminaria. Realizowane są typowymi dla nich metodami najczęściej
wspieranymi  technikami  medialnymi,  z  wykorzystaniem  urządzeń  elektronicznych,
umieszczonych  w  większości  sal  uniwersyteckich  (najpopularniejszą  technikę  stanowi
prezentacja w programie Power Point). Osiąganie efektów uczenia się w zakresie wiedzy w
sposób szczególny odbywa się  poprzez  zastosowanie metody wykładu konwencjonalnego,
wykładu  konwersatoryjnego,  wykładu  problemowego,  a  także  pracy  z  tekstem,  metody
metaplanu  czy  dyskusji.  Osiąganie  efektów  w  zakresie  umiejętności  możliwe  jest  dzięki
zastosowaniu  metody  ćwiczeń  praktycznych,  obserwacji,  metody  problemowej,  metody
projektu,  gier  dydaktycznych,  burzy  mózgów,  pracy  badawczej  pod  kierunkiem  (praca
seminaryjna). Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych realizowane są poprzez
zastosowanie między innymi metody odgrywania ról czy obserwacji uczestniczącej.  
Ważną cechą metodyki zajęć jest stosowanie metod aktywizujących studentów w zakresie
intelektualnym  (rozwiązywanie  problemów)  i  praktycznym  (kreowanie  umiejętności),
zwłaszcza w stosowaniu metody projektów, badań w działaniu. Umożliwia to osiąganie przez
studentów kompetencji społecznych nie tylko z uwagi na treść kształcenia pedagogicznego,
lecz  także  na  formę  zajęć,  często  realizowanych  zespołowo.  W  ramach  ćwiczeń
wykorzystywane  są  innowacyjne  metody  dydaktyczne  takie  jak:  Think-Pair  Share,  która
polega na uzupełnianiu karty myśli według ustalonych wymagań.

Ważną cechą określającą specyfikę realizacji treści kształcenia oraz doboru metod jest
stosowanie zasady integracji działalności dydaktycznej z badaniami pedagogicznymi. 

Istotnym  elementem  edukacji  akademickiej  jest  także  kształcenie  kompetencji
studentów w zakresie języka obcego. Zgodnie z normami obwiązującymi na Uczelni od roku
akademickiego 2017/2018, studenci rozpoczynający studia na pierwszym roku kończą kurs
języka obcego egzaminem na poziomie B2 – na pierwszym stopniu studiów oraz na poziomie
B2+  –  na  studiach  jednolitych  magisterskich.  W  celu  podniesienia  kompetencji
specjalistycznych  języka  obcego,  a  także  merytorycznych,  Instytut  Pedagogiki  proponuje
studentom zajęcia  w języku  angielskim i  niemieckim w ramach  przedmiotów do  wyboru
(Załącznik do kryterium 2.11).

W  Instytucie  Pedagogiki  wykorzystywane  są  nowe  technologie  w  celach  naukowych,
dydaktycznych,  jak  i  administracyjnych.  Pracownicy  naukowo-dydaktyki  coraz  częściej
wykorzystują  możliwości  platformy Moodle,  która  umożliwia  nauczanie  z  zastosowaniem
metod  e-learningowych,  udostępnianie  materiałów  dydaktycznych  oraz  kontakt  ze
studentami.  W ramach platformy istnieje możliwość tworzenia  zadań,  testów, warsztatów,
wypełniania ankiet, kwestionariuszy.

Za  pośrednictwem  platformy  e-kul  studenci  mają  możliwość  zapisów  na  seminaria
dyplomowe oraz zajęcia fakultatywne.  W formie elektronicznej  odbywa się także wstępna
procedura dyplomowania (obejmuje ona:  składanie wniosku o zatwierdzenie tematów prac
dyplomowych, nanoszenie korekt w złożonych wnioskach, wprowadzenie pliku z pracą do
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bazy,  wydruk  wniosku o  dopuszczenie  do  obrony).  Ponadto osoby prowadzące  seminaria
mają  obowiązek  weryfikacji  oryginalności  prac  dyplomowych  pod  względem  ich
oryginalności w systemie antyplagiatowym (Jednolity System Antyplagiatowy).

Nowe  technologie  znajdują  zastosowanie  także  w  przeprowadzaniu  elektronicznej
ewaluacji  zajęć  na  platformie  e-KUL  po  każdym  semestrze,  w  której  studenci  mają
możliwość oceny wszystkich zajęć oraz osób je prowadzących. 

Kształcenie  na  kierunku  pedagogika  specjalna  charakteryzuje  się  dążeniem  –  do  jak
najdalej wychodzącego naprzeciw indywidualnym potrzebom studentów – dostosowywaniem
procesu  nauczania-uczenia  się  na  kierunku  pedagogika  specjalna. Znajduje  to  swoje
odzwierciedlenie  w  Regulaminie  Studiów  KUL  według  którego  studenci  na  kierunku
pedagogika  mogą  odbywać  studia  w  ramach  Indywidualnego  Toku  Studiów  (ITS)  lub  w

ramach  Indywidualnej  Organizacji  Studiów  (IOS).),  a  także  w  istniejącej  instytucji
opiekunów roku oraz opiekunów praktyk. Towarzyszą temu także rozwiązania logistyczne i
udogodnienia  techniczne,  takie  jak:  pętle  indukcyjne,  zajęcia  na  parterze,  tablice
interaktywne. 
Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych

Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana  Pawła  II  jest  uczelnią  otwartą  dla  studentów
niepełnosprawnych:  niesłyszących  i  słabosłyszących,  niewidomych  i  słabowidzących,  na
wózkach, poruszających się o kulach oraz z innymi rodzajami niepełnosprawności. Do ich
dyspozycji pozostaje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Centrum
Aktywizacji  Osób  z  Niepełnosprawnością  KUL.  Ich  zadaniem  jest  skuteczne  usuwanie
zauważanych  lub  zgłaszanych  przeszkód  w dostępie  do  nauki  (barier  architektonicznych,
przygotowanie materiałów dydaktycznych), doradztwo i pomoc pracownikom dydaktycznym,
którzy  mają  w  swoich  grupach  studentów  z  tzw.  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,
doradztwo  i  reprezentowanie  niepełnosprawnych  studentów  w  przypadkach  szczególnych
(programy indywidualne, organizacja sesji, egzaminów), informowanie studentów o źródłach
i  możliwościach  uzyskania  pomocy  w  konkretnych  przypadkach.  Pracę  Pełnomocnika
wspierają  dwie  osoby  zatrudnione  w  Sekcji  do  spraw  Obsługi  Studentów  z
Niepełnosprawnością.

Od kilkunastu lat działa Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych,
przygotowujące podręczniki  w brajlu,  materiały  na lektorat  języka angielskiego oraz testy
zaliczeniowe i egzaminy w brajlu.

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studiuje jedna z największych na
polskich uniwersytetach grupa studentów niesłyszących i  słabosłyszących. Na egzaminach
wstępnych  korzystają  oni  z  pomocy  tłumacza  języka  migowego  lub  tłumacza  znającego
fonogesty. Utworzono lektorat z języka angielskiego dla osób niesłyszących. 
• Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych

� Pomoc materialna: 
− stypendium  specjalne  dla  osób  niepełnosprawnych  (dotyczy  studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych bez względu na wysokość dochodów);
− stypendium  socjalne  (dotyczy  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  w

zależności od dochodów);
− pomoc w kontaktach z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne;
− udzielana jest informacja oraz pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w

ramach różnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
� Organizacja toku studiów: 

− pomoc  w  organizacji  indywidualnego  toku  studiów  (w  uzasadnionych
przypadkach);

− pomoc w organizacji odpowiedniej formy zaliczeń i egzaminów (zwiększenie
czasu trwania egzaminu  o 50 %, przekształcenie formy egzaminu na egzamin
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ustny bądź egzamin przy komputerze);
− dostępność wybranych lektoratów języków obcych dla studentów niewidomych

oraz naukę języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących;
� Studenci niewidomi:

− orientacja przestrzenna - pomoc w zapoznaniu się z planem budynków oraz w
samodzielnym poruszaniu się po terenie Uczelni;

− niewidomym studentom filologii  angielskiej  i  filologii  germańskiej  Uczelnia
zapewnia dostęp do najważniejszych materiałów dydaktycznych (podręczniki,
konspekty w brajlu lub w wersji elektronicznej oraz (w ograniczonym zakresie)
możliwość  korzystania  ze  sprzętu  specjalistycznego  (słowniki  dźwiękowe,
komputery z syntezatorem mowy, linijka brajlowska, drukarki brajlowskie);

− istnieje  możliwość  zorganizowania  podobnej  pomocy  dla  studentów  innych
kierunków;

� Studenci słabosłyszący i niesłyszący: 
− Centrum Edukacji  Niesłyszących  i  słabosłyszących  działające  przy  Katedrze

Pedagogiki  Specjalnej  KUL  oferuje  pomoc  w  zakresie  dostępności  treści
wykładów i ćwiczeń;

− pomoc organizowana jest indywidualnie, w zależności od rzeczywistych potrzeb
studenta; 

− niektóre wykłady prowadzone są z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
oraz sprzętu wspomagającego słyszenie FM Solaris;

W Instytucie Pedagogiki każdego roku studiuje od kilku do kilkudziesięciu osób z różnego
rodzaju  niepełnosprawnościami:  słuchową,  wzrokową,  ruchową  itd.  Mają  oni  możliwość
korzystać  ze  wszystkich  form  wsparcia  oferowanego  przez  Uczelnię.  W  Instytucie
profesjonalne wsparcie studentów z niepełnosprawnością jest udzielane przede wszystkim w
ramach działalności Katedry Pedagogiki Specjalnej oraz działającego przy Instytucie Centrum
Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Koła Naukowego Studentów Niesłyszących
„Surdus Loquens”, ale także przez innych pracowników Instytutu. Największe doświadczenie
i  tradycję  ma  Instytut  w  tworzeniu  sieci  profesjonalnego  wsparcia  dla  studentów  z
uszkodzeniami  słuchu.  Działania  te  zainicjowała  w  1998  r.  prof.  Kazimiera  Krakowiak,
tworząc środowisko akademickie sprzyjające studiowaniu osób z poważnymi uszkodzeniami
słuchu  i  podejmując  zespołowe  badania  naukowe  –  teoretyczne  i  empiryczne  –  nad
komunikowaniem  się  językowym   z  nimi  oraz  nad  wychowaniem  językowym  i  terapią
surdologopedyczną.

 Szczegółowe  działania  Centrum Eduakcji  Niesłyszących  i  Słabosłyszących  oraz  Koła
Studentów Niesłyszących „Surdus Loquens” zostały opisane w kryterium 8. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2:
Mocnymi  stronami  kierunku  pedagogika  specjalna  w  zakresie  tworzenia  i  realizacji
programów studiów są:
a) uruchomienie studiów jednolitych magisterskich dających uprawnienia nauczycielskie;
b)  wysokie  kompetencje  kadry  naukowo-dydaktycznej  oraz  ich  szerokie  zaangażowanie
badawcze i społeczne, np. współpraca z MEN i organizacjami europejskimi, zaangażowanie
eksperckie, co przekłada się na jakość treści programowych;
c)  wpływ  wyników  innowacyjnych  badań  pracowników  instytutu  na  treści  programowe
(fonogesty, sudroglottodydaktyka, psychopedagogika prenatalna);
d)  ścisła  i  wieloaspektpowa  współpraca  z  interesariuszami  zewnętrznymi  w  zakresie
modyfiakcji treści programowych oraz realizacji praktyk;
e) wysoki poziom opieki i wsparcia szczególnie dla studentów z niepełnosprawnościami. 
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Kryterium  3.  Przyjęcie  na  studia,  weryfikacja  osiągnięcia  przez  studentów  efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

Warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów na studia pedagogika
specjalna  I  i  II  stopnia  oraz  jednolite  studia  magisterskie,  w  każdym roku  akademickim
reguluje Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie
zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła  II  (aktualna  uchwała  Senatu  z  dnia  27  czerwca  2019  roku  w  sprawie  zasad
postępowania rekrutacyjnego na studia na KUL w roku akademickim 2020/2021 (zał. nr 1, nr
2,  nr.  3,  nr  4.) W  oparciu  o  powyższą  uchwałę  redagowany  jest  serwis  rekrutacyjny,
prezentujący ofertę dydaktyczną oraz zasady rekrutacji (http://kandydat.kul.pl/strona-glowna).
Na kierunek pedagogika specjalna prowadzany jest nabór na studia II stopnia (ostatni nabór w
roku akademickim 2021/2022) http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/pedagogika-specjalna/ 
i  jednolite  magisterskie  (nabór  od  roku  akademickiego  2019/2020)
http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/pedagogika-specjalna/.
Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, której
członków  z  ramienia  Instytutu  Pedagogiki  wskazuje  Rada  Instytutu  a  powołuje  Rada
Wydziału.  Wyniki  postępowania  konkursowego  są  jawne.  Z  przebiegu  postępowania
rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne.

Organizację potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza kierunkiem studiów
zawiera  „Regulamin  organizacji  potwierdzania  efektów  uczenia  się  na  Katolickim
Uniwersytecie  Lubelskim  Jana  Pawła  II”  (Uchwała  Senatu  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II z 26 września w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania
efektów uczenia się do ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym). W
oparciu  o jego  regulacje  istnieje  możliwość  identyfikacji  efektów uczenia  się  uzyskanych
poza systemem studiów oraz oceny ich adekwatności w zakresie odpowiadającym efektom
uczenia się określonym w programie studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Instytut  rozważa  potrzebę  powołania  wewnętrznej  Komisji  do  spraw  uznawania
efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w
tym uczelni  zagranicznej.  Obecnie  jednak  ta  ostatnia  kwestia  –  uznawania  kwalifikacji  i
efektów  kształcenia  także  zagranicznych  jest  regulowana  na  poziomie  Wydziału  Nauk
Społecznych KUL na podstawie § 20 ust 2 oraz § 21 ust.4 i 5 Regulaminu Studiów KUL. 

Ogólne zasady dyplomowania określone są w  Regulaminie studiów KUL (rozdział
VIII  „Zakończenie  studiów”)  oraz  w  Uchwale  Senatu  KUL  z  dnia  6  czerwca  2013r.  w
sprawie zasad dyplomowania ze zmianami).  Warunkiem zakończenia studiów na kierunku
Pedagogika  specjalna  jest  przygotowanie,  złożenie  i  obrona  pracy  dyplomowej
przygotowywanej na seminarium naukowym prowadzonym pod kierunkiem uprawnionego do
tego nauczyciela  akademickiego  (doktora,  doktora  habilitowanego,  profesora)  oraz  zdanie
egzaminu  dyplomowego. Kierujący  pracą  odpowiada  za  całość  pracy  złożonej  do
dyplomowania i prowadzenie seminarium zgodnie z przygotowaną Kartą Przedmiotu. Zasady
przygotowania  prac  licencjackich  i  magisterskich  w  Instytucie  Pedagogiki  dookreśla
wewnętrzny  dokument  przygotowany  przez  Instytutową  Komisję  ds.  Jakości  Kształcenia.
Przygotowywane prace magisterskie i licencjackie na kierunku pedagogika specjalna badane
są pod względem oryginalności (Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana  Pawła  II  z  dnia  15  stycznia  2019 r.  w sprawie  zasad  polityki  antyplagiatowej  oraz
badania oryginalności prac dyplomowych). Dobrą praktyką związaną z weryfikacją jakości
dyplomowania  na  kierunku  pedagogika  specjalna  jest  praca   wewnętrznej  Komisji  ds.
Dyplomowania,  polegająca  na losowym wyborze  obronionych pac dyplomowych i  ocenie
procesu  dyplomowania.  Raporty  z  prac  Komisji  przedstawiane  są  na  Radzie  Instytutu  i
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dostępne są do wglądu dla zainteresowanych w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki. Studentów
kierunku  pedagogika  mają  dostęp  do  wykazu  tez  egzaminacyjnych   i  procedury
dyplomowania  po  przez  stronę  internetową  https://www.kul.pl/zasady-dyplomowania-na-
wns-kul,art_53884.html. 

Ogólne zasady weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się
oraz  postępów w procesie uczenia się zawarte są w systemie weryfikacji efektów kształcenia
(Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 maja
2015 r. w sprawie sytemu weryfikacji efektów); Regulaminie studiów rodz. IV. „Zaliczanie
semestru”;  Regulaminie  praktyk  dla  kierunku  pedagogika  specjalna  I  stopnia,  II  stopnia  
i jednolitych magisterskich.

Metody weryfikacji  i  oceny  osiągnięcia  przez  studentów efektów uczenia  się  oraz
postępów w procesie uczenia się, które umożliwiają sprawdzenie i ocenę opanowania języka
obcego co najmniej na poziomie B2 w przypadku studiów pierwszego stopnia lub B2+ na
poziomie  studiów drugiego  stopnia  lub  jednolitych  studiów magisterskich,  w  tym języka
specjalistycznego zawarte są w uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad nauczania języków obcych w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ze zmianami. Ponadto studenci kierunku
pedagogika specjalna II stopnia mogą uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka
obcego na poziomie B2+ po zdaniu egzaminu z przedmiotu fakultatywnego w języku obcym
dla kierunku pedagogika specjalna przed odpowiednią komisją egzaminacyjną (członkowie
Studium Praktycznej Nauki Języków  i prowadzący przedmiot). 

Zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się  na kierunku
pedagogika specjalna, są opisywane przez wykładowców i co roku aktualizowane w karcie
przedmiotu  (zob.  wzór  karty  przedmiotu  załącznik  nr  5  do dokumentacji  programowej  ,
Zarządzenie Prorektora ds. Nauki i Kształcenia katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji programowej).
Karta przedmiotu ujętego w programie studiów jest zatwierdzana przez kierownika katedry
lub  specjalności  i  udostępniania  studentom  na  pierwszych  zajęciach.  Dobór  metod
sprawdzania  
i  oceniania  efektów  uczenia  się  w  zakresie  wiedzy,  umiejętności  oraz  kompetencji
społecznych osiąganych przez studentów w trakcie studiów, charakter prac zaliczeniowych,
ich  tematyka  i  forma  opracowywanych  prezentacji  oraz  przygotowywanych  projektów
dydaktycznych  funkcjonalnie  wypływa  z  materiału  rzeczowego  objętego  realizowanym
przedmiotem, związana  jest  z poziomem studiów (studia Pedagogika specjalna I˚  – studia
licencjackie; Pedagogika specjalna II˚ i jednolita – studia magisterskie) oraz z wybraną przez
studenta  specjalnością.  Proces  edukacyjny  nastawiony  jest  rozwijanie  zdolności
wykorzystywania  wiedzy  oraz  wyćwiczonych  sprawności  do  wykonywania  konkretnych
zadań,  rozwiązywania  problemów.  Szczególny  akcent  na  kierunku  Pedagogika  specjalna
kładzie się na aktywizację studentów, rozwijanie kreatywności, kompetencji społecznych oraz
udział w działalności naukowej. 

Na  kierunku  Pedagogika  specjalna  realizowanym  w  Instytucie  Pedagogiki
Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  stosowane  są  następujące  metody
przygotowania i dokumentowania realizacji założonych efektów kształcenia:
Dla egzaminów ustnych:

• egzaminator przygotowuje wykaz lektur i zagadnień obowiązujących na egzaminie,
uwzględniających  specyfikę  poszczególnych  efektów  kształcenia  w  formie  sylabusu
przedmiotu  udostępnionego  studentom  poprzez  platformę  e-KUL.  Dokumentację
poświadczającą  zastosowane  w  trakcie  egzaminów  ustnych  metody  weryfikacji  efektów
kształcenia oraz protokoły robocze przechowuje egzaminator.
Dla egzaminów pisemnych (pisemne prace egzaminacyjne, testy):
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• egzaminator przygotowuje matryce egzaminów pisemnych, testów, obowiązujących
na egzaminie, uwzględniających specyfikę poszczególnych efektów kształcenia określonych
w sylabusie  przedmiotu.  Prace  egzaminacyjne  pisemne,  poświadczające  osiągnięcie  przez
studentów efektów kształcenia oraz protokoły robocze przechowuje egzaminator.
Dla zaliczenia przedmiotów (warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów):

- prowadzący przygotowuje testy i kolokwia, uwzględniające specyfikę poszczególnych
efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu.

- pisemnych prac zaliczeniowych np.:
� praca pisemna mająca na celu badanie umiejętności prowadzenia obserwacji

i oceny  rozwoju  mowy  dziecka  (zapis  i  analiza  wypowiedzi  dziecka  lub
badanie  poziomu  rozwoju  mowy  z  zastosowaniem  wybranego  narzędzia
diagnostycznego),  studium  przypadku  dziecka  z  uszkodzeniami  słuchu,
dziecka z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

� program pracy pedagogicznej z osobą z mózgowym porażeniem dziecięcym
w zależności od jej wieku, ograniczeń i możliwości, 

� program zajęć terapeutycznych, logopedycznych itp.
- raportów z badań w postaci:

�  opracowania diagnozy i zindywidualizowanego programu terapii dziecka,
�  dzienników  obserwacji  dziecka  w  zakresie  zmian  zachodzących  w

poszczególnych jego sferach rozwojowych.
- innych zadań wykonanych przez studentów, np.

� konspektów  i  scenariuszy  zajęć  terapeutycznych,  logopedycznych,  notatek
sprawozdawczych (z uczestnictwa w zajęciach terenowych,  konferencjach,  czy
sympozjach),

� prac  o  charakterze  projektowym,  opracowanych  i  przedstawianych  przez
studentów za pomocą multimedialnych prezentacji tematycznych,

� wywiadów z wychowawcami ośrodków wychowawczych, resocjalizacyjnych,
� wykonywanie badań ankietowych i prezentacja uzyskanych wyników badań na

zajęciach,
� opracowywanie projektów działań profilaktycznych i prezentacja na ocenę przed

grupą ćwiczeniową,
� tworzenie projektów współpracy międzyinstytucjonalnej i prezentowanie ich na

zajęciach (ocena stopnia realizacji zamierzonych celów).
� studenci  są  autorami/współautorami  publikacji  naukowych  lub  posiadają  inne

osiągnięcia naukowe 
Przykładowo:
(Seminaria magisterskie i doktoranckie)

• Udział  studentów  w  konferencjach  w  sesji  porterowej  np.  Program  Konferencji
„Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej” Lublin
22-23 X2019 r., 

• Autorskie  i  współautorskie  publikacje  studentów  zwłaszcza  doktorantów  w
czasopismach naukowych i pracach pod redakcją np. ”Roczniki Pedagogiczne”. 

Metodyka  resocjalizacji  i  działań  profilaktycznych (ćwiczenia,  prowadzący  dr  Marek
Jeziorański)

� Zaliczenie:  w  ramach  zaliczenia  studenci  są  zobowiązani  do  przeprowadzenia
wywiadu z wychowawcami ośrodków wychowawczych w Puławach (Młodzieżowy
Ośrodek  Wychowawczy)  i  Dominowie  (Schronisko  dla  Nieletnich)  oraz
przygotowania prezentacji na zajęciach.

Statystyka (konwersatorium, prowadzący dr M. Jeziorański)

27



� Zaliczenie: uczestnictwo studenta na zajęciach, aktywność, dwa kolokwia w ciągu
semestru.

Wsparcie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (prowadzący dr Aleksandra Borowicz)
� studenci  Pedagogiki  specjalnej  realizowali  projekt  badawczy  mający  na  celu

przybliżenie  sytuacji  rodzin  wychowujących  dzieci  z  niepełnosprawnością.
W indywidualnych  spotkaniach  i badaniach  studenci  wykorzystali  Skalę  Stresu
Rodzicielskiego (oprac. A. Borowicz) oraz Skalę Obszarów Wsparcia...  (oprac. A.
Borowicz). W trakcie zajęć prezentowane były wyniki badań oraz następowała ich
analiza i interpretacja.

Etyka  zawodowa  (wykład  II  stopień,  prowadzący  dr  Anna  Szudra-Barszcz);  Etyczne

aspekty  pracy  pedagoga  specjalnego (konwersatorium  –  I  stopień,  prowadzący  dr  A.
Szudra-Barszcz).
� Przygotowanie  argumentacji  etycznej  (za  i  przeciw)  jakiemuś  działaniu  na

przykładzie wybranego zagadnienia z etyki zawodu pedagoga specjalnego 
Wspieranie pedagogiczne osób z autyzmem – II stopień, prowadzący dr A. Szudra).
� Projekt  „Wspieranie  pedagogiczne  osób  z  autyzmem na  poszczególnych  etapach

rozwoju”; w ramach projektu studenci podczas zajęć opracowują (część teoretyczna)
standardy wspierania pedagogicznego osób z autyzmem na poszczególnych etapach
rozwoju (1), a następnie weryfikują (część praktyczna) zebrane postulaty w trakcie
wizytacji wybranych placówek zorientowanych na edukację, terapię i wsparcie osób
z  autyzmem  (2).  Ostatnim  etapem  projektu  jest  dyskusja  na  forum  grupy
i wypracowanie wniosków pedagogicznych w oparciu o uzyskane dane

Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera – I  stopień,
prowadzący dr A. Szudra).
� Przygotowanie  dwóch  zestawów  ćwiczeń  usprawniających  funkcjonowanie  osób

z autyzmem lub zespołem Aspergera.
Terapia  logopedyczna  zaburzeń  mowy  u  osób  starszych (ćwiczenia,  dr  Renata
Kołodziejczyk)
� Zaliczenie: konstruowanie narzędzia do badania umiejętności komunikacyjnych osób

starszych i przeprowadzenie z wykorzystaniem tego narzędzia badania osoby starszej
Dla zaliczenia praktyk :

� dokumenty  dostarczane  po  zrealizowanej  praktyce  zawodowej.  Podstawowym
potwierdzeniem  jest  zaświadczenie  o  odbytej  praktyce  w  określonej  placówce
potwierdzające  realizację  efektów  uczenia  się.  Student  zobowiązany  jest  również
przedłożyć  wypełniony  dziennik  praktyk.  Dokument  ten  zawiera  szczegółowe
informacje dotyczące wykonywanych prac, powierzonych obowiązków i pełnionych
funkcji  wraz  z  odniesieniem  do  zakładanych  efektów  uczenia  się.  Osiągnięcie
zakładanych  efektów potwierdza  mentor,  który  też  wystawia  praktykantowi  ocenę
opisową oraz opiekun praktyk w oparciu o:

� sprawozdania  z  praktyk,  prace  pisemne,  badawczo-wdrożeniowe,  raporty  które
przygotowują studenci, a rzetelność zawartych w nich informacji potwierdza mentor.
Praktykant, powinien wykazać się wiedzą na temat: regulacji organizacyjno-prawnych
placówki, podstawowej dokumentacji prowadzonej przez mentora, wychowawczych
oddziaływań nauczyciela  podczas zajęć,  form i metod pracy i ich dostosowania do
możliwości  dzieci/uczniów,  czynników  ułatwiających  i  utrudniających
porozumiewanie się w relacji: nauczyciel-uczeń, wychowawca-wychowanek.

� rozmowę opiekuna praktyk ze studentem podczas  zaliczania  praktyki,  dotyczy ona
m.in. analiza kart przebiegu praktyk zawartych w dzienniku praktyk oraz sprawozdań
sporządzonych  przez  praktykantów  wraz  z  odniesieniem  do  przyjętych  efektów
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uczenia się. Opiekunowie praktyk – na podstawie rozmowy ze studentami oraz analizy
dokumentów – sporządzają sprawozdania z praktyk studenckich.

Dla zaliczenia języka na poziomie B2 lub B2+:
�  testy  opracowany  przez  zespół  lektorów  danego  języka  z  uwzględnieniem

specjalności  oraz  preferencji  językowych  poszczególnych  kierunków(język
specjalistyczny).

� egzaminy  językowe  sprawdzają  wszystkie  kompetencje  językowe(  mówienie,
czytanie, pisanie, słuchanie) są wystandaryzowane dla całej Uczelni.  
Należy  zaznaczyć,  że  w  dydaktyce  stosowana  jest  indywidualizacja  pracy  ze

studentem z niepełnosprawnościami (Zob. np. Regulamin studiów § 9 i § 10, §3 Uchwała
Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie określenia zasad nauczania języków obcych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II) oraz kładziony jest nacisk na adaptowanie metod i organizacji  sprawdzania
efektów uczenia się do potrzeb studentów z niepełnosprawnością oraz niwelowanie barier
utrudniających studentowi przyswajanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Od
kilkunastu  lat  działa  Centrum  Adaptacji  Materiałów  Dydaktycznych  dla  Niewidomych,
przygotowujące podręczniki  w brajlu,  materiały  na lektorat  języka angielskiego oraz testy
zaliczeniowe i egzaminy w brajlu. Podobną  rolę spełnia Centrum Edukacji Niesłyszących  
i  Słabosłyszących  działające  przy  Katedrze  Pedagogiki  Specjalnej  KUL  oferuje  pomoc
studentom niesłyszących i słabosłyszących w zakresie dostępności treści wykładów i ćwiczeń,
organizuje  pomoc  tłumacza  języka  migowego  lub  tłumacza  znającego  fonogesty  podczas
egzaminów i zaliczeń oraz realizacji innych zadań wykonywanych przez studentów. Zajęcia 
i  egzaminy  dla  studentów  niesłyszących  i  słabosłyszących  mogą  być  prowadzone  z
wykorzystaniem  sprzętu  wspomagającego  słyszenie  FM  Solaris.  Dobrą   praktyką
wspomagającą  weryfikację  efektów  uczenia  się  dotyczącą  zwłaszcza  kompetencji
społecznych  jest  organizacja  imprez  integrujących  społeczność  akademicką  (np.  Bieg  po
"Równy  start"  Podziel  się  kilometrem,  Dzień  Białej  Laski,  Ogólnopolska  Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa  z  cyklu  O  tym  się  nie  mówi...  współorganizowanej  przez  Koło
Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens"). 
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3: 

 Szczególnie ważne dla oceny kryterium 3 wydają się być  informacje związane z troską o
zapewnienie najwyższej jakości kształcenia w Instytucie Pedagogiki KUL. Powołana została
Instytutowa  Komisja  ds.  Dyplomowania,  której  działalność  polega  na  losowym  wyborze
obronionych prac dyplomowych i ocenie procesu dyplomowania. 

W  dydaktyce  podejmowana  jest  indywidualizacja  pracy  ze  studentem
z niepełnosprawnościami  oraz  kładziony  jest  nacisk  na  adaptowanie  metod  i  organizacji
sprawdzania  efektów  uczenia  się  do  potrzeb  studentów  z  niepełnosprawnością  oraz
niwelowanie  barier  utrudniających  studentowi  przyswajanie  wiedzy,  umiejętności  
i  kompetencji  społecznych.  W  strukturach  uniwersyteckich  działa  Centrum  Adaptacji
Materiałów  Dydaktycznych  dla  Niewidomych,  przygotowujące  podręczniki  w  brajlu,
materiały na lektorat języka angielskiego oraz testy zaliczeniowe i egzaminy w brajlu. 

Niezwykle  ważne  są  działania  podejmowane  przez  pracowników  Katedry  Pedagogiki
Specjalnej  KUL  związane  m.in.  z  działaniem  Centrum  Edukacji  Niesłyszących  
i  Słabosłyszących oferujące  pomoc studentom niesłyszących  i  słabosłyszących w zakresie
dostępności treści wykładów i ćwiczeń, organizujące pomoc tłumacza języka migowego lub
tłumacza  znającego  fonogesty podczas  egzaminów i  zaliczeń  oraz realizacji  innych zadań
wykonywanych  przez  studentów.  Zajęcia  i  egzaminy  dla  studentów  niesłyszących  
i  słabosłyszących  mogą  być  prowadzone  z  wykorzystaniem  sprzętu  wspomagającego
słyszenie FM Solaris.
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Ponadto  studenci  kierunku  pedagogika  specjalna  II  stopnia  mogą  uzyskać  certyfikat
potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2+ po zdaniu egzaminu z przedmiotu
fakultatywnego  w  języku  obcym  dla  kierunku  pedagogika  specjalna  przed  odpowiednią
komisją  egzaminacyjną  (członkowie  Studium  Praktycznej  Nauki  Języków   i  prowadzący
przedmiot). 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

W bieżącym roku akademickim zajęcia ze studentami kierunku pedagogika specjalna (nie
licząc  języków  obcych  i  zajęć  wychowania  fizycznego)  prowadzi:  19  doktorów
habilitowanych (w tym 5 profesorów tytularnych), 24 doktorów i 21 magistrów; w tym 27
pracowników Instytutu Pedagogiki, 13 pracowników innych jednostek organizacyjnych KUL,
22 doktorantów i 2 osoby zatrudnione w ramach umowy o dzieło. Większość kadry stanowią
pedagodzy, z których wielu posiada dodatkowe wykształcenie (psychologiczne, filologiczne,
historyczne, filozoficzne,  prawnicze lub teologiczne), kwalifikacje (kursy, szkolenia, studia
podyplomowe) oraz doświadczenie zawodowe zdobywane poza uczelnią (praca w szkołach,
poradniach, stowarzyszeniach, itp.).
Pracownicy  Instytutu  Pedagogiki  przeszli  specjalne  szkolenie  w  zakresie  kształcenia  na
odległość; prowadzą bądź prowadzili zajęcia na studiach niestacjonarnych z zastosowaniem
metody e-learningu.

Kilku  pracowników  prowadzi  zajęcia  w  językach  obcych  (angielskim,  niemieckim,
francuskim) w ramach przedmiotów fakultatywnych (w języku angielskim i niemieckim) oraz
w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.
Załącznik do kryterium 4.3 – Życiorysy naukowo-dydaktyczne pracowników

Instytut  posiada  znaczące  osiągnięcia  dydaktyczne  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej
(Załącznik do kryterium 4.1 – Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich
5 lat w zakresie ocenianego kierunku studiów).  Na tym polu trzeba szczególnie podkreślić
dokonania prof. Kazimiery Krakowiak, która m.in.  od roku 2015 działa w pracach Zespołu
ekspertów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji
Narodowej pełniąc funkcję koordynatora, ponadto jest autorem ekspertyz dotyczących zmian
systemowych  w  zakresie  kształcenia  dzieci  i  młodzieży  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi  i  współautorem  podręcznika  (monografii)  pt.  Wskazówki  dla  autorów  

i  wydawców  podręczników  szkolnych  dotyczące  sposobu  opracowania  tekstów

dostosowanych do rozwoju językowego uczniów oraz minimalne standardy dostępności treści

podręczników  szkolnych  dla  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  (w  tym

niepełnosprawnych, z trudnościami w uczeniu się lub komunikowaniu).

O  obsadzie  zajęć  decyduje  dorobek,  zakres  prowadzonych  badań  oraz  (w  przypadku
przedmiotów  związanych  z  praktycznym  przygotowaniem  zawodowym)  dodatkowe
kwalifikacje i doświadczenie zdobyte poza uczelnią. Przy obsadzie zajęć bierze się pod uwagę
możliwość  opieki  nauczycieli  akademickich  z  długoletnim  stażem  nad  młodszymi
pracownikami, a zwłaszcza nad doktorantami.
Kompetencje  związane  działalnością  naukową  kształtowane  są  głównie  na  seminariach
licencjackich i magisterskich.
Załącznik do kryterium 4.2 - Lista seminariów magisterskich i licencjackich 
Pełna obsada zajęć: 
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia):

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=0&kid=3323&op=2 

Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia):

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=0&kid=3322&op=2 

Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie):

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=0&kid=4381&op=2 
Działalność  dydaktyczna  prowadzona  na  kierunku  pedagogika  specjalna  realizuje  cele

edukacyjne  w  łączności  z  celami  naukowymi  (Załącznik_kryterium4_3  –  Życiorysy
naukowo-dydaktyczne pracowników). Zmierza ona także do włączania studentów w prace

31



badawcze  realizowane  przez  pracowników  Instytutu.  Chodzi  zarówno  o  działalność
prowadzoną  na  kierunku  pedagogika  specjalna,  jak  i  o  różnorodne  inicjatywy  (krajowe  
i międzynarodowe) pracowników Instytutu Pedagogiki adresowane do studentów wszystkich
kierunków  studiów  afiliowanych  w  Instytucie.  Stałą  formą  ekspresji  naukowej  i
organizacyjnej  studentów  pedagogiki  specjalnej  jest  uczestnictwo  w  kołach  naukowych
działających  w Instytucie  Pedagogiki.  Ich  działalność  złączona  jest  z  zaangażowaniem w
samorząd studentów i owocuje istotnymi wydarzeniami naukowymi.
Załącznik  do  kryterium  4.4  -  Wyróżniające  się  inicjatywy  w  zakresie  łączenia  przez
nauczycieli  akademickich  i  inne  osoby  prowadzące  zajęcia  działalności  dydaktycznej  z
działalnością naukową oraz włączania studentów w prowadzenie działalności naukowej

Dobór  i  rekrutacja  kadry  badawczo-dydaktycznej  na  kierunku  pedagogika  specjalna
odbywa  się  drogą  konkursową,  zgodnie  z  obowiązującym  prawem
(https://bip.kul.lublin.pl/files/076/public/zarzadzenia/ROP-0101-78-14.pdf; Statut KUL).
Praca nauczyciela akademickiego jest monitorowana w wymiarze naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym. Ocena jakości pracy kadry i wzmacnianie jej efektywności prowadzone jest
w kilku formach:
1. Okresowa ocena dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych (odbywa się raz na dwa
lata, zgodnie ze ściśle określonymi przez Uniwersytet kryteriami; oceny dokonuje powołana
w tym celu komisja).
https://bip.kul.lublin.pl/files/076/public/zarzadzenia/2017/213_2017-0101-
29_jm_ocena_nauczycieli_2017.pdf 
2.  Ewaluacja  zajęć  dydaktycznych  odbywa  się  semestralnie  (po  ostatnich  zajęciach  w
semestrze zimowym i letnim),  oceny anonimowo dokonują studenci.  Dotyczy ona treści  i
formy zajęć oraz zaplecza lokalowego i wyposażenia sal. Ocena jest przedmiotem analizy
kierownika  katedry,  dyrektora  instytutu  i  dziekana.  Raporty  ewaluacji  są  udostępnione
pracownikom  i  przełożonym oraz  brane  pod  uwagę  w podejmowaniu  decyzji  o  dalszym
rozwoju naukowym i dydaktycznym pracowników.
3. Hospitacje zajęć prowadzone w trakcie trwania roku akademickiego przez przełożonego
nauczyciela (ocenie podlega m.in. poziom przygotowania merytorycznego do prowadzonych
zajęć oraz wykorzystywane metody dydaktyczne).
4.  Wzmacnianie  motywacji  kadry  przez  system  aktywnej  polityki  płacowej  szczególnie
wobec pracowników uzyskujących pozytywną i wyróżniającą ocenę. 
5.  Coroczne  nagrody  indywidualne  i  zespołowe  przyznawane  przez  Rektora  KUL  za
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
6.  Podział  środków  finansowych  i  dotacji  na  działalność  badawczą  przeznaczoną  na
utrzymanie  potencjału  badawczego  dokonuje  się  z  uwzględnieniem  osiągnięć  w  pracy
naukowej  za  poprzedni  rok,  zgodnie  z  regulaminem Wydziału  i  Instytutu (od  roku  2019
podział większości środków odbywa się w ramach konkursów grantowych wewnętrznych).
https://bip.kul.lublin.pl/files/1658/
akty_prawne_2019/379_regulamin_przyznawania_nagrod_zmiana_tekst_jednolity_1.pdf
7.  W  ramach  uczelni  funkcjonują  organy  dyscyplinarne  (Komisja  Dyscyplinarna  ds.
Pracowników i Komisja Dyscyplinanra ds. Studentów i Doktoratów – https://bip.kul.lublin.pl/
organy-dyscyplinarne,art_45281.html,  których  podstawowym  zadaniem  jest  realizaowanie
transparentnych  zasad  rozwiązywania  konfliktów  oraz  szybkie  reagowanie  na  wszelkie
zagrożenia i naruszenia bezpieczeństwa w obrębie działań Uniwersytetu.

W  procesie  rekrutacji  kadry  naukowo-dydaktycznej  i  dydaktycznej  (pracownicy
zatrudnieni na umowę o dzieło oraz doktoranci) zwraca się szczególną uwagę na łączenie – w
przypadku  pracowników  naukowo-dydaktycznych  i  doktorantów  –  dydaktyki  z  pracą
naukową (prowadzenia badań w dziedzinie) oraz – w przypadku wszystkich pracowników –
popularyzacją  wiedzy  (m.in.  przez  prowadzenie  szkoleń  dla  nauczycieli,  rodziców,
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terapeutów; udział w festiwalu nauki), jak też podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez
różne formy dokształcania (studia podyplomowe, kursy, szkolenia,  itd..).  Pracownicy mają
możliwość  podnoszenia  jakości  wykonywanej  pracy  przez  ofertę  Uniwersytetu  w  postaci
kursów doszkalających (np. językowych), studiów podyplomowych, staży, szkoleń.

Ponadto Uczelnia stwarza możliwość zgłaszania projektów w ramach badania potencjału
komercjalizacyjnego KUL. Dotychczas projekty takie złożyło siedmiu pracowników Instytutu
Pedagogiki.  Dotyczą  one  organizacji  szkoleń  dla  nauczycieli,  studentów,  rodziców  i
terapeutów (z zakresu  m.in.  metody fonogestów i  technik terapeutycznych  stosowanych z
dziećmi z zaburzeniami rozwoju) oraz przygotowania podręczników dla szkół podstawowych.

W okresie od października 2015 do października 2019, tj. od uruchomienia w Instytucie
Pedagogiki kierunku pedagogika specjalna pracownicy prowadzący zajęcia na tym kierunku
uzyskali 16 awansów zawodowych, w tym: 8 awansowało na stanowisko adiunkta, 3 uzyskało
tytuł  doktora habilitowanego,  5  awansowało na stanowisko profesora  nadzwyczajnego.  W
roku bieżącym ks. prof. dr hab. Marian Nowak (Dyrektor Instytutu Pedagogiki do września
b.r.) w drodze wyborów został powołany do Rady Doskonałości Naukowej .  
Załącznik kryterium 4.5 – Lista awansów

Pracownicy  oraz  doktoranci  Instytutu  Pedagogiki  prowadzący  zajęcia  na  kierunku
pedagogika specjalna uczestniczą lub uczestniczyli w ubiegłych latach w licznych kursach i
warsztatach  kompetencyjnych,  kursach  językowych oraz  studiach  podyplomowych,  dzięki
czemu podnieśli i podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie m. in.: umiejętności językowych,
innowacyjnych  metod  dydaktycznych,  twórczego  myślenia  oraz  szeroko  rozumianych
kompetencji  niezbędnych do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w
tym  osobami  z  niepełnosprawnościami.  Ciągłe  doskonalenie  swojego  warsztatu
dydaktycznego  
i  specjalistycznego  pozwala  na  przekazywanie  studentom  i  wdrażanie  na  zajęciach
najnowszej wiedzy z zakresu dydaktyki i pedagogiki specjalnej.
Załącznik kryterium 4.6 - Udział pracowników w szkoleniach i kursach kompetencyjnych
Na kierunku pedagogika specjalna, zawarte w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce  (Dz.  U.  poz.  1668),  kwalifikacje  i  kompetencje i
doświadczenie  osób  prowadzących  kształcenie  są  zgodne  z  regułami  i  wymaganiami
zawartymi  w  standardach  kształcenia  określonych  w  rozporządzeniach  wydanych  na
podstawie art.  68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce. 
Kształcenie  służące  osiąganiu  efektów  uczenia  się  jest  prowadzone  przez  nauczycieli
akademickich  i  inne  osoby  posiadające  kompetencje  zawodowe  lub  naukowe  oraz
doświadczenie  w zakresie  właściwym dla  prowadzonych  zajęć.  W tym aspekcie  daje  się
zauważyć  tendencję  rozwojową,  gdyż  pracownicy  dbają  o  zbieżność  tematyczną  treści
publikacji naukowych z problematyką prowadzonych zajęć.

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4:
Do  mocnych  stron  Instytutu  Pedagogiki  w  zakresie  rozwoju  potencjału  naukowo-

dydaktycznego pracowników prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika specjalna należą:
- zasady polityki kadrowej sprzyjające stabilizacji zatrudnienia;
- wysoki poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników prowadzących zajęcia
na kierunku pedagogika specjalna – kategoria A w ocenie parametrycznej 2013-2016, liczne
publikacje wysokiej jakości w obecnym okresie ewaluacyjnym 2017-2020;
- dbałość o wszechstronny rozwój  kadry prowadzącej  kształcenie na kierunku pedagogika
specjalna.
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Kryterium  5.  Infrastruktura  i  zasoby  edukacyjne  wykorzystywane  w  realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie

Kształcenie  na  kierunku  pedagogika  specjalna  oraz  badania  z  zakresu  pedagogiki
specjalnej realizowane są w oparciu o infrastrukturę Instytutu Pedagogiki KUL.  Ze względu
na  zmianę  siedziby  Instytutu  Pedagogiki  w  okresie  sprawozdawczym  (2016-2019)
obejmowała ona pomieszczenia i sprzęt  znajdujący się w siedzibie Instytutu, przy Drodze
Męczenników Majdanka 70 w Lublinie oraz pomieszczenia przy Alejach Racławickich 14.
Obecnie wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i badawcze znajdują się w nowej siedzibie
Instytutu Pedagogiki KUL przy Alejach Racławickich 14.
Pomieszczenia Instytutu Pedagogiki KUL przy Drodze Męczenników Majdanka 70.
 - czternaście sal będących siedzibami Katedr
- siedem sal wykładowych
- cztery sale ćwiczeniowe
- sześć laboratoriów
- cztery pracownie
- trzy pomieszczenia Biblioteki Zakładu Pedagogiki
- pomieszczenie sekretariatu
- gabinet dyrektora Instytutu 
- gabinet zastępcy dyrektora Instytutu
- sala Rady Instytutu
- pomieszczenie konsultanta e-pedagogiki
- pomieszczenie Koła Naukowego Studentów Pedagogiki oraz Koła Naukowego Studentów
Wolontariatu
- pomieszczenia stołówki i aneksu kuchennego
- pomieszczenia gospodarcze, socjalne i portiernia
Załącznik do kryterium 5.1: Liczba i powierzchnia sal w Instytucie Pedagogiki przy Drodze
Męczenników Majdanka 70

W chwili  obecnej  Instytut  Pedagogiki dysponuje następującymi salami  dydaktycznymi  
i  badawczymi  przy  Alejach  Racławickich  14.  Campus  główny  Uniwersytetu  przy  Al.
Racławickich umożliwia skorzystanie z wielu udogodnień, ułatwiających przemieszczanie się
i  udział  studentów  z  niepełnosprawnością  w  zajęciach  dydaktycznych  (podjazdy,  windy,
system  nagłośnienia  sal,  oznaczenia  pomieszczeń  nalepkami  z  alfabetem  Braillea  oraz
materiałów  dydaktycznych  w  tym  języku,  dostępność  tłumacza  języka  migowego).  Do
dyspozycji studentów i pracowników Instytutu Pedagogiki, w tym studentów i pracowników
pedagogiki specjalnej pozostaje 25 pomieszczeń, w tym 10 pomieszczeń do pracy naukowej
(katedry) i 2 administracyjnej  oraz 14 sal zajęciowych: 
- dziesięć pomieszczeń naukowo-dydaktyczne (pomieszczenia katedr)
- jedno pomieszczenie sekretariatu
- gabinet dyrektora Instytutu
- jedna sala seminaryjna
- dwie sale laboratoryjne
- cztery sale ćwiczeniowe
- cztery sale wykładowe
- jedna aula
- jedna sala komputerowa
Załącznik do kryterium 5.2. Wykaz pomieszczeń naukowo-dydaktycznych 
i administracyjnych
Załącznik do kryterium 5.3. Wykaz pomieszczeń dydaktycznych
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Szczególnie ważne dla realizacji zadań edukacyjnych na kierunku pedagogika specjalna są
następujące laboratoria i pracownie:
1. Laboratorium badań nad edukacją osób niesłyszących 
(poprzednio  sala  131  w  Kampusie  na  Majdanku,  obecnie  408)  służy  realizacji  celów
dydaktycznych i badawczych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Przeznaczona jest
zwłaszcza  dla  studentów  z  uszkodzonym  słuchem:  niesłyszących  i  słabosłyszących.
Laboratorium  posiada  pętlę  indukcyjną  służącą  bezprzewodowemu  przekazowi  dźwięku,
tablicę  interaktywną  oraz  komputerowy  sprzęt  audiowizualny.  Laboratorium  posiada
narzędzia  do  diagnozy  kompetencji  językowych  oraz  pomoce  dydaktyczne  do  terapii
logopedycznej.
2. Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących
(sala C-312 w budynku Collegium Jana Pawła II) jest przeznaczone do pracy z osobami z
uszkodzonym słuchem.  W centrum studenci z uszkodzeniami słuchu otrzymują konieczną
pomoc.  Sala  służy  do  prowadzenia  indywidualnych  lektoratów języka  angielskiego,  zajęć
logopedycznych,  metodyki  pracy  umysłowej,  seminariów.  W  pomieszczeniu  ma  siedzibę
Koło Naukowe Studentów Niesłyszących „Surdus Loquens”. W całości sala jest dostosowana
(szczególnie akustycznie) do potrzeb osób z uszkodzonym słuchem: wykładzina podłogowa,
ściany  wyłożone  korkiem,  zestaw  multimedialny  z  tablicą  interaktywną  do  wizualizacji
materiału dydaktycznego z pełnym oprogramowaniem logopedycznym, lustro logopedyczne,
pomoce do zajęć dydaktycznych, literaturę z zakresu badań nad komunikacją i edukacją osób
z uszkodzonym słuchem.
3. Inne laboratoria Instytutu Pedagogiki do dyspozycji studentów pedagogiki specjalnej
Studenci  pedagogiki  specjalnej  korzystają  z  innych  laboratoriów  funkcjonujących  w
Instytucie  Pedagogiki,  na  kierunkach  Pedagogika  oraz  Pedagogika  wczesnoszkolna  i
przedszkolna. W szczególności chodzi o laboratoria:
3.1.  Laboratorium pedagogiki przedszkolnej
Laboratorium  pozwala  na  przeprowadzenie  zajęć  z  zakresu  metodyki,  w  trakcie  której
studenci  mają możliwość wykorzystania  wiedzy  teoretycznej  oraz  podstawowych pomocy
dydaktycznych  w  praktyce  w  celu  planowania,  organizowania  i  realizowania  zadań
dydaktycznych i wychowawczych. Studenci ćwiczą w praktyce stosowanie zadań, metod i
form  pracy  przedszkolnej,  aktywizacji  aktywności  dzieci,   organizowanie  warunków
środowiska edukacyjnego. 
3.2.  Laboratorium pedagogiki wczesnoszkolnej
Laboratorium posiada bogatą literaturę  dotyczącą  pracy  z dzieckiem na pierwszym etapie
edukacyjnym,  podręczniki  metodyczne,  podręczniki  szkolne  wszystkich  wiodących
wydawnictw w Polsce. Laboratorium urządzone jest na wzór klasy szkolnej oraz wyposażone
w  liczne  pomoce  dydaktyczne.  Mają  one  inspirować  studentów  do  optymalnego
projektowania i realizacji procesu edukacji wczesnoszkolnej.
3.3.  Laboratorium pedagogiki kultury i arteterapii
Pracownia  jest  na  etapie  tworzenia.  Zawierać  ma  pianino  i  instrumentarium  Orffa  do
przeprowadzania  zajęć  dydaktycznych  z  zakresu  muzykoterapii,   edukacji  muzycznej,
choreoterapii.  Planowany jest  też zakup sztalug, przyrządów i  przyborów plastycznych do
orgiami, introligatorstwa, decoupage’u, biżuterii artystycznej.
3.4.  Laboratorium doradztwa zawodowego i edukacji medialnej
Posiada  zbiór  podstawowej  literatury  dotyczącej  preorientacji  zawodowej.  Wymaga
wyposażenia w sprzęt multimedialny i komputerowy służący zarówno do edukacji medialnej,
jak i doradztwa zawodowego, np. w zakresie testów badających predyspozycje zawodowe. 
4. Laboratoria Instytutu Psychologii do dyspozycji studentów pedagogiki specjalnej
Studenci   pedagogiki  specjalnej  korzystać  mogą  z  laboratoriów  i  pracowni  innych
instytutówWydziału Nauk Społecznych, zwłaszcza z pracowni Instytutu Psychologii. Chodzi
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zwłaszcza  o:  Pracownię  Psychometryczną  KUL;  Pracownię  Komputerową  Instytutu
Psychologii  (C-515),  Laboratorium Psycho-Neuro-Fizjologiczne  i  Studio  High  Definition,
Laboratorium Eksperymentalne, Laboratorium Psychorozwojowe.
5. Laboratoria ogólnouniwersyteckie do dyspozycji studentów pedagogiki specjalnej: 
- Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością CTW 043
- Pokój rekreacyjny dla studentów z niepełnosprawnością KUL CAN – CTW 044
-  Centrum  Adaptacji  Materiałów  Dydaktycznych  dla  Niewidomych:  pracownia  adaptacji
materiałów dydaktycznych  GG-329;  pracownia  komputerowa dla  studentów z  dysfunkcją
wzroku GG-330; pracownia dla studentów Tyflodydaktyki Języka Angielskiego (nowoczesne
laboratorium  językowe  z  dostosowaniami  dla  osób  niewidomych)  GG-331;  Pełnomocnik
Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, prof. Bogusław Marek GG-332.

W trakcie zajęć dydaktycznych na kierunku pedagogika specjalna do dyspozycji studentów
i pracowników naukowych dostępny jest następujący sprzęt oraz pomoce dydaktyczne: 
- komputery przenośne oraz notebooki – 19 sztuk
- komputery stacjonarne – 4 sztuki
- tablety – 2 sztuki
- czytniki książek – 2 sztuki
- tablice interaktywne, projektory, monitory wraz z magnetowidem – 7 sztuk
- drukarki, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne – 4 sztuki
- dyktafony, radiomagnetofony – 5 sztuk
- kamery, aparaty fotograficzne – 3 sztuki
- dyski zewnętrzne – 5 sztuk
- urządzenia radiowe, pętle indukcyjne – 3 sztuki.

Istotnym  elementem  infrastruktury  Uniwersytetu  służącym  studentom  kierunku
pedagogika specjalna jest platforma informatyczna e-KUL. Jest ona wewnątrzuczelnianym,
cyfrowym  systemem  komunikacji  służącym  celom  administracyjnym,  naukowym  oraz
dydaktycznym i przeznaczona dla pracowników naukowych i administracyjnych uczelni oraz
studentów. Platforma e-KUL umożliwia m.in. składanie wniosków i zgłoszeń skierowanych
do różnych  agend  uniwersyteckich,  przekaz  aktualnych  ogłoszeń  z  poziomu konkretnego
pracownika,  instytutu,  wydziału,  uczelni,  prowadzenie  i  ocenę  zajęć  dydaktycznych  (e-
learning),  ewaluację  zajęć,  składanie  i  ocenę  oryginalności  prac  dyplomowych,  szkolenia
pracowników.  W  szczególności  istotne  jest  wykorzystanie  platformy  e-learningowej
(Moodle), która umożliwia: zamieszczanie materiałów dydaktycznych, bezpośredni kontakt
między  wykładowcą  a  studentami,  złożony  system  oceny  oraz  samooceny  wyników
kształcenia,  organizowanie  materiału  w  moduły  oraz  lekcje.  Platforma  umożliwia  także
korzystanie  z  baz  Scopus,  Ebsco,  Springer  a  także  bezpośredni  dostęp  do  katalogów
Biblioteki  Uniwersyteckiej  KUL. Dla korzystania  z Platformy organizowane jest coroczne
szkolenie studentów i pracowników, organizowane przez Dział Teleinformacyjny KUL.

Kluczowym  elementem  funkcjonowania  Instytutu  Pedagogiki,  w  tym  kierunku
pedagogika  specjalna  jest  Biblioteka  Instytutu.  Do  2019  roku  funkcjonowała  ona  jako
jednostka  Instytutu  Pedagogiki  w  ramach  zintegrowanego  systemu  (wraz  z  bibliotekami
wydziałowymi  oraz  Biblioteką  Uniwersytecką)  informacyjno-bibliotecznego
VTLS/VIRTUA. W tym czasie Biblioteka Instytutu obejmowała ponad 14 800 woluminów
pozycji zwartych oraz 300 czasopism z czego 35 prenumerowanych. Czytelnia dysponowała
wtedy również dwom komputerami wyposażonymi w system ewidencji Biblios.

Biblioteka  Instytutu  Pedagogiki  funkcjonowała  na  potrzeby  studentów  kierunków:
pedagogika, pedagogika specjalna, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz studentów
innych kierunków. Szacuje się, że z zasobów biblioteki korzystało systematycznie około 900-
1100 osób, co przekładało się na około 1000 wypożyczeń w ciągu roku. Zasoby Biblioteki
podlegały  katalogowaniu  w  systemie  NUKAT  oraz  platformy  informacyjnej  Biblioteki
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Uniwersyteckiej  KUL,  z  poziomu  której  uzyskać  można  dostęp  za   pomocą  Multi-
wyszukiwarki  Primo  lub  HAN  (dla  osób  posiadających  konto  biblioteczne).  Pracownicy
Biblioteki  Uniwersyteckiej  od  roku  2018/2019  organizują  cykl  szkoleń  dla  pracowników
naukowych  dotyczących  warsztatu  bibliograficznego,  wyszukiwania  cytowań,  prawa
autorskiego, otwartego dostępu, pozycjonowania publikacji naukowych.

Od  1  października  2019  r.  roku  Biblioteka  Instytutu  Pedagogiki  weszła  w  skład
skonsolidowanych  bibliotek  specjalistycznych.  Księgozbiór  udostępniony  jest  w  wolnym
dostępie  w  Czytelni  Bibliotek  Wydziału  Nauk  Społecznych  i  Wydziału  Prawa,  Prawa
Kanonicznego i Administracji,  mieszczącego się w Collegium Jana Pawła II przy Alejach
Racławickich  14  (sala  C-101).  Nowa  lokalizacja  biblioteki  umożliwia  m.in.  dostęp  do
szerszego  zbioru  literatury,  boockrossing,  możliwość  skorzystania  z  boksów  do  pracy
indywidualnej lub z pomieszczenia do pracy grupowej, rezerwację telefoniczną. 

Zbiory publikacji specjalistycznych z zakresu pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki
zgromadzone są także przy wybranych katedrach w Instytucie Pedagogiki. Zbiory tego typu
dostępne  dla  pracowników  i  studentów  posiadają  m.in.  Katedra  Pedagogiki  Specjalnej,
Katedra Pedagogiki Rodziny, Katedra Pedagogiki Ogólnej.

Stan oraz funkcjonowanie infrastruktury uniwersyteckiej służącej studentom kierunku
pedagogika specjalna oraz potrzebom osób niepełnosprawnych poddawane jest stałej ocenie
pracowników  Instytut  Pedagogiki  oraz  innych  pracowników  uczelni.  W  aspekcie  jej
przydatności  dydaktycznej  oraz  funkcjonalności  ocenę  prowadzą  zwłaszcza  pracownicy
Katedry  Pedagogiki  Specjalnej  oraz  Pełnomocnika  Rektora  ds.  Studentów
Niepełnosprawnych  w  porozumieniu  ze  studentami  oraz  interesariuszami.  Określenie
wymagań  interesariuszy  dotyczących  infrastruktury  i  pomocy  dydaktycznych
wykorzystywanych  w  trakcie  studiów  na  kierunku  pedagogika  specjalna  odbywa  się
zazwyczaj  w  trakcie  bezpośrednich  kontaktów  z  władzami  Instytutu,  w  szczególności  w
podczas  dorocznego  spotkania  z  interesariuszami  Instytutu  Pedagogiki,  organizowanego
zazwyczaj  w okresie  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Uwagi,  zastrzeżenia,  lecz  także  projekty
naukowe  i  dydaktyczne  przez  nich  realizowane  w  efekcie  służą  unowocześnieniu
infrastruktury uniwersyteckiej oraz jej dostosowania do potrzeb i wymagań określonych w
programach studiów i przepisach państwowych. 
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5:

W  odniesieniu  do  kryterium  5  związanego  z  infrastrukturą  niezwykle  ważna  jest
możliwość skorzystania z udogodnień ułatwiających przemieszczanie się i udział studentów z
niepełnosprawnością w zajęciach dydaktycznych (podjazdy, windy, system nagłośnienia sal,
oznaczenia pomieszczeń nalepkami z alfabetem Braillea oraz materiałów dydaktycznych w
tym języku, dostępność tłumacza języka migowego).W realizacji programu studiów, studenci
kierunku  pedagogika  specjalna  mają  do  dyspozycji  następujące  laboratoria:  Laboratorium
badań nad edukacją osób niesłyszących, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących,
Laboratorium  pedagogiki  przedszkolnej,  Laboratorium  pedagogiki  wczesnoszkolnej,
Laboratorium doradztwa zawodowego i edukacji medialnej. Studenci mogą także korzystać z
laboratoriów  i  pracowni  innych  instytutów  Wydziału  Nauk  Społecznych,  zwłaszcza  z
pracowni  Instytutu  Psychologii.  Chodzi  zwłaszcza  o  Pracownię  Psychometryczną  KUL;
Pracownię  Komputerową  Instytutu  Psychologii  (C-515),  Laboratorium  Psycho-Neuro-
Fizjologiczne  
i Studio High Definition, Laboratorium Eksperymentalne,  Laboratorium Psychorozwojowe.
Do dyspozycji mają także Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością (CTW 043),
Pokój rekreacyjny dla studentów z niepełnosprawnością KUL CAN (CTW 044),  Centrum
Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych
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Kryterium  6.  Współpraca  z  otoczeniem  społeczno-gospodarczym  w  konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku

Instytut  Pedagogiki  podjął  starania  zmierzające  do  zacieśnienia  więzi  z  otoczeniem
społeczno-gospodarczym  i  edukacyjnym  (głównie  lokalnym).  W  załączniku  raportu
(Załącznik do kryterium 6.1) znajduje się spis placówek, których działalność koncentruje
się  na  pracy  pedagogicznej  z  osobami  z  niepełnosprawnością,  z  którymi  nawiązano
współpracę.  Na  bazie  zawartych  porozumień  jednostka  współpracuje  z:  przedszkolami,
szkołami  (głównie  integracyjnymi  i  specjalnymi),  poradniami  logopedycznymi  i
psychologiczno-pedagogicznymi,  fundacjami  i  stowarzyszeniami   oraz  innymi  ośrodkami
edukacyjnymi. Są to jednostki z którymi Instytut Pedagogiki współpracuje poprzez wspólne
organizowanie  konferencji,  warsztatów,  wizytacje,  wolontariat  oraz  praktyki  studenckie.
Jednostka stara  się  jednocześnie rozeznać  specyficzne  potrzeby  tych instytucji  w zakresie
organizacji  procesu  kształcenia,  oraz  ich  oczekiwań  odnośnie  potencjalnych  kompetencji
przyszłych pracowników.
Współdziałanie z  interesariuszami  zewnętrznymi w ramach kierunku pedagogika  specjalna
odbywa się na czterech płaszczyznach:

• identyfikacja i definiowanie interesariuszy zewnętrznych (władze lokalne, regionalne,
placówki  kulturalno-oświatowe,  oświatowe,  opiekuńcze,  wychowawcze,
resocjalizacyjne, edukacyjne, organizacje pozarządowe) 

• podejmowanie  współpracy  z interesariuszami  zewnętrznymi  (hospitacje  zajęć,
praktyki  śródroczne  i  wakacyjne,  ekspertyzy,  spotkania,  organizowanie  wspólnych
badań,  konferencji  i innych  wspólnych  przedsięwzięć,  wymiana  doświadczeń,
spotkania,  warsztaty  dla  dzieci,  i  inne  działania  również  na  rzecz  interesariuszy
zewnętrznych) 

• włączanie interesariuszy zewnętrznych do Rad Programowych kierunku 
• modyfikacja  programów,  planów  i metod  kształcenia  oraz dookreślenia  zbioru

efektów kształcenia. 
Ich celem jest doskonalenie kompetencji studentów kierunku pedagogika specjalna tak, aby
odpowiadały  one  wymaganiom  lokalnego  rynku  pracy  i wzmacniały  na  nim  pozycję
absolwenta  oraz wspieranie  środowiska  lokalnego.  Jednostka  systematycznie  udostępnia
interesariuszom zewnętrznym możliwość zamieszczania  ogłoszeń,  dotyczących  ofert  pracy
związanej z realizowanymi kierunkami i specjalnościami.

Profil  studiów  na  kierunku  pedagogika  specjalna  zakłada  projektowanie  programów
nauczania  i  efektów  kształcenia  przede  wszystkim  na  potrzeby  pracy  studentów  i
absolwentów  w  placówkach  specjalistycznych,  edukacyjnych,  terapeutycznych  i
rehabilitacyjnych.  Podczas  bieżących  analiz  oczekiwań rynku pracy  i  weryfikacji  efektów
uczenia się na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę preferencje potencjalnych
pracodawców.  Opinie  
i sugestie pracodawców oraz innych interesariuszy zewnętrznych traktowane są jako istotny
głos doradczy uwzględniany podczas modyfikacji i aktualizacji programu studiów. 

Informacje  dotyczące  zapotrzebowania  rynku  pracy  oraz  oczekiwań  interesariuszy
zewnętrznych  względem  zatrudnianych  absolwentów  Instytutu  Pedagogiki  kierunku
pedagogika specjalna pozyskiwane są przez Instytut przede wszystkim za pomocą:

• Kontaktów  pracowników  Instytutu  z  przedstawicielami  pracodawców.  Kontakty  te
mają  charakter  zarówno  regularnych  bezpośrednich  dyskusji  np.  spotkań
pracowników Instytutu z  przedstawicielami  sektora oświaty i  kultury oraz podczas
praktyk studenckich (m.in. taką funkcję pełnią dzienniki praktyk studenckich).
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• Za  pośrednictwem  opinii  przedstawicieli  placówek  zatrudniających  pedagogów
specjalnych  przekazywanych  w  trybie  konsultacji  z  pracownikami  Instytutu
Pedagogiki,  ich  celem  jest  przede  wszystkim  monitorowanie  zapotrzebowania  na
określonych specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej. Aby skutecznie wychodzić
naprzeciw  oczekiwaniom.  Niektóre  spośród  zajęć  studentów  kierunku  pedagogika
specjalna  prowadzone są przez  specjalistów pozauniwersyteckich,  którzy  nie  tylko
przekazują niezbędne informacje o wymaganych efektach kształcenia, ale także biorą
czynny  udział  w  ich  wdrażaniu  oraz  opiniują  proponowane usprawnienia  podczas
projektowania programów nauczania. 

• Pozyskiwaniu  informacji  służą  także  badania  naukowe,  które  prowadzone  są  w
ramach seminariów licencjackich i  magisterskich oraz uczestnictwo przedstawicieli
Instytutu  Pedagogiki  w  spotkaniach  lub  konferencjach  z  udziałem  interesariuszy
zewnętrznych. Wnioski z badań uwzględniane są podczas projektowania programów
studiów  
i definiowania efektów uczenia się studentów odpowiednich specjalności. 

• Konsultacje  z  reprezentantami  społeczności  studentów  (dotyczą  przede  wszystkim
tego, jakich kompetencji oczekują od nich pracodawcy.) Odbywają się one w formie
indywidualnych rozmów w czasie zaliczania praktyk przez opiekuna praktyk. Wnioski
podlegają dalszym dyskusjom na poziomie instytutowym, czego efektem mogą być
konkretne  zmiany  w  programie  studiów:  treściach  programowych  i  zakładanych
efektach  kształcenia. 

Pracownicy Instytutu stawiają sobie za cel praktyczne wykorzystanie i rozwój własnych
kompetencji  poprzez  aktywne  uczestnictwo  w  pracach  interdyscyplinarnych  zespołów
eksperckich,  pracujących  na  zlecenie  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  (MEN),  Ośrodka
Rozwoju  Edukacji  (ORE)  oraz  Europejskiej  Agencji  ds.  Specjalnych  Potrzeb  i  Edukacji
Włączającej. Do osiągnięć pracowników jednostki zaliczają się  m.in:
Dr  hab.,  prof.  KUL,  Ewa  Domagała-Zyśk  była ekspertem  w  projekcie  Wspieranie

podnoszenia  jakości  edukacji  włączającej  w Polsce,  finansowanego  przez  UE (umowa nr
MEN/2018/DWKI/864);  ekspertem  w  projekcie  Opracowanie  i  upowszechnienie  narzędzi
diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, IBE-SWPS (umowa z
IBE nr  613/2018);  ekspertem w projekcie TROS-KA -  Zestaw narzędzi  diagnostycznych  

i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym dla uczniów drugiego

etapu edukacyjnego (Konkurs POWR.02.10.00-00-0004/15, 5/ORE/KONKURS/UE/2016, Nr
umowy  -  432/ZZP/2016).
Dr Renata Kołodziejczyk: od 2019 – członek zespołu ekspertów w projekcie Opracowanie

modelu  funkcjonowania  Specjalistycznych  Centrów  Wspierających  Edukację  Włączającą;

2016-2018  członek  Zespołu  Ekspertów  przy  MEN  ds.  prac  nad  tworzeniem  podstawy
programowej kształcenia ogólnego w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. 
Dr Aleksandra Borowicz: od 2019 – członek zespołu ekspertów w projekcie Opracowanie

modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą; od
2017 członek z wyboru w Polskiej Radzie Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej; 2016-2018 członek Zespołu Ekspertów przy MEN ds. prac nad
tworzeniem  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  w zakresie  pracy  z  uczniem ze
specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi;  autorstwo  Ekspertyzy  naukowej  24  podręczników

przedmiotowych  dla klas  4,5,6,7  szkoły  podstawowej  w polskim języku  migowym  (umowa
ORE); rokroczne mini kursy języka migowego dla dzieci w ramach Lubelskiego Festiwalu
Nauki. 
Efektem  tej  ożywionej  współpracy   są  liczne  publikacje,  ekspertyzy  lub  materiały
szkoleniowe opracowane na zlecenie MEN i ORE:
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Krakowiak  K.  (red.),  Diagnoza  specjalnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych

dzieci  i  młodzieży.  Standardy,  wytyczne  oraz  wskazówki  do  przygotowania  i  adaptacji

narzędzi  diagnostycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  wybranymi  specjalnymi  potrzebami

rozwojowymi i edukacyjnymi, Wydawnictwo ORE 2018.
Krakowiak K., Borowicz A., Dłużniewska A., Głodzik B., Kołodziejczyk R., Krawiec

M.:  Wskazówki  dla  autorów  i  wydawców  podręczników  szkolnych  dotyczące  sposobu

opracowania  tekstów  dostosowanych  do  rozwoju  językowego  uczniów  oraz  minimalne

standardy dostępności treści podręczników szkolnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi  (w  tym  z  niepełnosprawnościami,  z  trudnościami  w  uczeniu  się  lub

komunikowaniu), MEN 2017.
Krakowiak K., Dłużniewska A., Borowicz A., Kołodziejczyk R.: Koncepcja  szkolenia

oraz materiały merytoryczne z zakresu podnoszenia kompetencji nauczycieli języka polskiego

w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) realizującymi podstawę

programową  kształcenia  ogólnego  w  szkołach  podstawowych  ogólnodostępnych  (II  etap

edukacyjny). Wydawnictwo ORE 2019.
Krakowiak  K. -  Usługa ekspercka -  Zasady kompleksowego i  skoordynowanego wsparcia

osób  z  niepełnosprawnościami  we  wspólnocie  zmierzającej  do  solidarności  i

odpowiedzialnego rozwoju (MEN)
Domagała-Zyśk  E.  (2018). Personel  pomocniczy  w  szkołach  ogólnodostępnych  w

Europie i USA – wyniki badań nad modelem i skutecznością wsparcia. Raport.  Warszawa:
MEN.

Domagała-Zyśk E. (2019). Kształcenie nauczycieli w kontekście edukacji uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przegląd badań. Raport. Warszawa: MEN.
Domagała-Zyśk  E.  (2018). Uczniowie  z  niepełnosprawnościami  w  szkołach

ogólnodostępnych i integracyjnych.  Analiza artykułów z  w polskich badaniach czasopism

naukowych 2013-2017. Raport. Warszawa: MEN.

Kariery absolwentów kierunku pedagogika specjalna monitorowane są za pomocą ankiet
przeprowadzanych wśród kończących studia.  Ich celem jest  analiza zatrudnienia i sytuacji
zawodowej  absolwentów  oraz  ocena  przydatności  ich  kompetencji  w  pracy  zawodowej.
Dzięki tej analizie możliwe jest doskonalenie programów studiów oraz metod kształcenia tak,
aby oferta edukacyjna Instytutu odpowiadała wymaganiom dynamicznie zmieniającego się
rynku pracy.

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6:
Współpraca  z  interesariuszami  zewnętrznymi  należy  do  mocnych  stron  ocenianej

jednostki.  Stałe  i  szerokie  kontakty  z  Ministerstwem  Edukacji  Narodowej  i  placówkami
oświatowymi  służą  znajomości  potrzeb  rynku  pracy  oraz  mają  ważny  wpływ  na  ofertę
edukacyjną oraz ewaluację programu kształcenia. Ponadto udział pracowników w zespołach
ekspertów  mających  wpływ na  rzeczywistość  edukacyjną  umożliwia  bieżącą  aktualizację
treści  kształcenia  oraz  stwarza  możliwość  integracji  wiedzy  naukowej  z  praktyką
pedagogiczną. Dr  hab.,  prof.  KUL,  Ewa  Domagała-Zyśk  była  ekspertem  w  projekcie
Wspieranie  podnoszenia  jakości  edukacji  włączającej  w Polsce,  finansowanego  przez  UE
(umowa nr MEN/2018/DWKI/864); ekspertem w projekcie Opracowanie i upowszechnienie
narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, IBE-SWPS
(umowa  z  IBE  nr  613/2018);  ekspertem  w  projekcie  TROS-KA  -  Zestaw  narzędzi

diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym dla

uczniów  drugiego  etapu  edukacyjnego (Konkurs  POWR.02.10.00-00-0004/15,
5/ORE/KONKURS/UE/2016,  Nr  umowy   -   432/ZZP/2016)  Od  października  2019  r.  dr
Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz zostały powołane do zespołu eksperckiego
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przy  Ośrodku  Rozwoju  Edukacji  zajmującego  się  tworzeniem  modelu  Specjalistycznych

Centrów Wspierania Edukacji Włączającej.
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Kryterium 7.  Warunki  i  sposoby podnoszenia  stopnia  umiędzynarodowienia  procesu
kształcenia na kierunku

Cechą wyróżniającą program kształcenia na studiach na kierunku pedagogika specjalna jest
umiędzynarodowienie. Celem działań promujących umiędzynarodowienie jest:
• wykorzystywanie w dydaktyce najnowszych aktualnych wyników badań naukowych

w zakresie niepełnosprawności i specjalnych potrzeb edukacyjnych (evidence-based

teaching)
• upowszechnianie  i  wdrażanie  wyników  międzynarodowych  badań  pracowników

naukowych IP KUL w procesie dydaktycznym;
• włączanie  studentów  kierunku  pedagogika  specjalna  w  międzynarodowe  zespoły

badawcze oraz wspieranie ich w prowadzeniu badań międzynarodowych
• doskonalenie  oferty  kształcenia  z  wykorzystaniem  modeli  zagranicznych  (m.in.

wykorzystanie projektowania uniwersalnego, Universal Learning Design)
• Przygotowywanie absolwentów kierunku pedagogika specjalna do pracy w kraju i za

granicą, w tym z dziećmi migrującymi
• podniesienie kompetencji językowych, poprzez udział studentów w zajęciach w językach

obcych;
• rozwijanie  kompetencji  osobistych  i  zawodowych  pracowników  i  studentów  w

procesie  mobilności  poprzez  udział  w  konferencjach,  seminariach,  szkoleniach  i
wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym;

• doskonalenie systemu obsługi studenta, także pod kątem dostosowywania oferty do
osób  ze  specjalnymi  potrzebami  wyjeżdżającymi  za  granicę  i  przyjeżdżających  na
studia na kierunku pedagogika specjalna

• Współpraca  z  otoczeniem  –  zwłaszcza  polskimi  rodzinami  z  osobami  z
niepełnosprawnościami  mieszkającymi poza granicami kraju

Umiędzynarodowienie  kierunku  Pedagogika  specjalna wyraża  się  w  następujących
wymienionych poniżej blokach działań. Załącznik do kryterium 7.1

1. Studenci kierunku pedagogika specjalna biorą udział w projektach i programach razem ze
studentami z zagranicy, np. „Multilingual” (2016), „Crossing borders to an inclusive society”
(2019).
2.  Pracownicy  prowadzący  zajęcia  na  kierunku  pedagogika  specjalna  prowadzą  badania
naukowe o zasięgu międzynarodowym. Studenci włączani są w te badania (np. w ramach prac
magisterskich) oraz zapoznawani z ich wynikami w ramach zajęć na kierunku. Do działan
takich należą m.in.:  Międzynarodowa Grupa Badawcza English as a Foreign Language for
Deaf  and  Hard  of  Hearing  (koordynowana  od  2012r.  Przez  dr  hab.  E.  Domagała-Zysk),
publikowanie  interdyscyplinarnych  artykułów  w  wysokopunktowanych  czasopismach  (dr
hab.  Dorota  Kornas-Biela),  badania  naukowe we  współpracy  z  Ekwadorem w projektach
“Gioia di  Vivere  dei  Bambini in Ecuador” i  “Centro Caritas Antoniana Gioia di Vivere”,
międzynarodowe badania naukowe nad religijnością przeprowadzone w roku 2018 i 2019 na
grupie 119 studentów Instytutu Pedagogiki  KUL, Międzynarodowy Projekt Innowacyjny o
charakterze naukowo-badawczym  „More Opportunities for Every Child: early detection of

child  difficulties  in  kindergarten”,  międzynarodowy  grant  NCN   „Infirmeria  Szpitala
Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku” (prof. M. Surdacki). Mgr Paulina Lewandowska
(niesłysząca  studentka  kierunku  Pedagogika  specjalna  zrealizowała  projekt  badawczy  w
ramach pracy magisterskiej pt. Komunikowanie się osób słabosłyszących podczas wyjazdów
zagranicznych. Wyzwania i możliwości  wsparcia.  Badania prowadzone były wśród osób z
dysfunkcja słuchu z różnych krajów świata.
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3.  Doświadczenie  zdobyte w czasie staży i programów zagranicznych przez pracowników
prowadzących  zajęcia  na  kierunku  pedagogika  specjalna  jest  na  bieżąco  przekazywane
studentom w ramach zajęć dydaktycznych. W ostatnich latach pracownicy odbyli m.in. staże
naukowe  w  Hochschule  der  Bundesagentur  für  Arbeit,  Mannheim,  Deutschland,  ECLan
University,  Preston,  udział  w  programie   międzynarodowym  „Mistrzowie  Dydaktyki”  (2
osoby).
4.  Do Instytutu Pedagogiki  KUL przyjeżdżają  na  staże  także  wykładowcy  zagranicznych
uczelni,  w celu  wymiany doświadczeń  w zakresie  edukacji  uniwersyteckiej  studentów ze
specjalnymi potrzebami – 2 staże.
5. Pracownicy prowadzący zajęcia na kierunku pedagogika specjalna regularnie wyjeżdżają
na staże dydaktyczne w ramach programu Erasmus. W latach 2016-2019 odbyło się 18 takich
wyjazdów.
6. Do IP KUL przyjeżdżają nauczyciele z ośrodków zagranicznych, którzy prowadzą zajęcia
dla studentów kierunku pedagogika specjalna (visiting teacher, przyjazdy w ramach programu
Erasmus + -  25 osób.
7. Aktywny udział w zagranicznych konferencjach naukowych pracowników prowadzących
zajęcia na kierunku pedagogika specjalna – kilkanaście konferencji w latach 2016-2019.
8.  W  ramach  kierunku  nauczana  jest  metoda  Cued  Speech  (fonogesty),  w  bezpośrednim
kontakcie z amerykańskim stowarzyszeniem National Cued Speech Association. 
9.  Podniesieniu  jakości  dydaktyki  służy  też  praca  wykładowców  kierunku  pedagogika
specjalna w w redakcjach zagranicznych czasopism naukowych – 4 osoby.
10. Oferta dydaktyczna zajęć w języku angielskim jest systematycznie zwiększana, obecnie
jest to 8 rodzajów zajęć.
11. Mobilność międzynarodowa  nauczycieli i studentów – umowy dla kierunku pedagogika
specjalna podpisane są z 31 uczelniami zagranicznymi 
12. Mobilność w ramach programu Erasmus+ – wyjazdy I przyjazdy studentów na kierunek
pedagogika specjalna – w ostatnich latach było to 10 wyjazdów I 12 przyjazdów. 
13.  Aktywność  pracowników  naukowych  IP  w  międzynarodowych  stowarzyszeniach  
i towarzystwach naukowych
14. Pracownicy prowadzący zajęcia na kierunku pedagogika specjalna deponuje swoje prace
naukowe  w  repozytorium  KUL  oraz  na  portalach  społecznościowych  Academia.edu  i
Research Gate, co umożliwia studentom łatwy dostęp do bieżącej literatury przedmiotu.
15. Nauczyciele  akademiccy  pracujący  na kierunku pedagogika  specjalna  KUL otrzymują

zagraniczne nagrody – w ostatnich latach były to 3 nagrody.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7:
Poziom  umiędzynarodowienia  badań  naukowych  i  kształcenia  na  kierunku  pedagogika
specjalna podlega stałej ocenie w zakresie zasięgu i rodzaju aktywności kadry i studentów, a
wyniki  tych  przeglądów  (dokonywane  szczególnie  przez  Dziekana  ds  kształcenia,
Koordynatora  kierunku  oraz  Dyrektora  Instytutu  –  koordynatora  dyscypliny)  są
wykorzystywane do intensyfikacji umiędzynarodowienia kształcenia. 
Rozpoznawalność kadry naukowo-dydaktycznej na arenie międzynarodowej oraz otwartość
studentów na działania o zasięgu ponadpaństwowym są podstawą do dalszych, systemowych
kroków w tym zakresie. Spośród najbliższych planowanych zadań  wymienić należy:

•  poszerzenie oferty zajęć w językach obcych prowadzonych przez visiting profesors,

•  dołączenie  do  listy  Instytucji  Przyjmujących  w  ramach  obowiązkowych  praktyk
studenckich  także organizacji i instytucji o zasięgu międzynarodowym,

 stworzenie  ram do  możliwości  permanentnego  włączania  studentów w międzynarodowe
projekty badawcze.
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

Studenci w KUL otrzymują wielopoziomowe wsparcie. Dla studentów pierwszych lat w
pierwszym tygodniu ich obecności na uczelni  organizowany jest „Tydzień Adaptacyjny”, w
ramach  którego  odbywają  się  szkolenia  (prawa  i  obowiązki  studenta,  BHP,  „Poznaj
Bibliotekę Uniwersytecką”), targi organizacji studenckich, prezentacje bazy sportowej i oferty
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Duszpasterstwa Akademickiego. W ramach
działań ogólnouniwersyteckich na rzecz studentów z niepełnosprawnościami funkcjonuje od
wielu lat Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych. Wszelkim działaniom na rzecz studentów
niepełnosprawnych sprzyja Uchwała Senatu 639/III/1 z dnia 18 marca 2005r., zgodnie z którą
KUL  jest  uczelnią  przyjazną  dla  studentów  z  niepełnosprawnościami.  Zapobieganiem  
i  rozwiązywaniem  ich  problemów  zajmuje  się  Pełnomocnik  Rektora  ds.  Studentów
Niepełnosprawnych i Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych.  https://www.kul.pl/biuro-ds-
studentow-niepelnosprawnych,art_1566.html.

Formy wsparcia ze względu na specyfikę niepełnosprawności:
a)  studenci  niewidomi  i  niedowidzący:  pracownia  komputerowa  ze  specjalistycznym
oprogramowaniem  (linijki  brajlowskie),  grafika  dotykowa,  modele  3D,  udźwiękowiona
grafika  dotykowa,  grafika  dotykowa  wykonana  metodą  termograficzną,  laboratorium
językowe  z  dostosowaniami  dla  osób  niewidomych,  adaptacja  podręczników  i  innych
materiałów  dydaktycznych  (brajl,  wersja  cyfrowa,  pdf)  w  działającym  w  KUL  Centrum
Adaptacji  Materiałów  Dydaktycznych  dla  Niewidomych,  kurs  orientacji  przestrzennej;
uczelnia  zapewnia  możliwość  korzystania  ze  sprzętu  specjalistycznego:  komputery  z
syntezatorem  mowy,  słowniki  dźwiękowe,  linijka  brajlowska,  drukarka  brajlowska  oraz
pomoc w doborze i obsłudze specjalistycznego sprzętu.
b) studenci niesłyszący i słabosłyszący: sale wykładowe i ćwiczeniowe ze specjalistycznym
oprzyrządowaniem,  pomoc  w  kontaktach  z  wykładowcami  i  administracją  Uniwersytetu,
lektorat języka angielskiego (zajęcia indywidualne lub w małych grupach, laboratorium); 
c)  studenci  z  niepełnosprawnością  ruchową:  usuwanie  barier  architektonicznych.  Pod tym
względem  najlepiej  dostosowane  są  nowe  budynki  KUL:  Centrum  Transferu  Wiedzy,
Collegium  Norwidianum,  Collegium  Jana  Pawła  II,  oraz  Dom  Studencki  przy  ul.
Konstantynów 1, a od roku 2018 w nowoczesne widy wyposażone jest także Gmach Główny
KUL.  W  Gmachu  Głównym  wyremontowano  wszystkie  sanitariaty,  z  uwzględnieniem
dostosowań dla osób niepełnosprawnych,  podłogi w korytarzach,  schody znajdujące się w
ciągach  komunikacyjnych  zostały  zaopatrzone  w  platformy  schodowe,  dające  możliwość
samodzielnego przejazdu przez osobę poruszającą się na wózku. Zostały także przygotowane
stanowiska komputerowe z regulowaną wysokością dostępne dla osób poruszających się na
wózkach. 

Każdego roku w Instytucie Pedagogiki studiuje od kilku do kilkudziesięciu osób z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami: słuchową, wzrokową, ruchową, itd. Profesjonalne wsparcie
studentów  z  niepełnosprawnością  w  Instytucie  Pedagogiki  KUL  jest  udzielane  przede
wszystkim  w  ramach  działalności  Katedry  Pedagogiki  Specjalnej,  działającego  przy
Instytucie  Centrum  Edukacji  Niesłyszącyh  i  Słabosłyszących  oraz  Koła  Naukowego
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Studentów Niesłyszących „Surdus Loquens”, ale także przez innych pracowników Instytutu.
Największe doświadczenie i tradycję ma Instytut w tworzeniu sieci profesjonalnego wsparcia
dla  studentów  z  uszkodzeniami  słuchu.  Działania  praktyczne  w tym zakresie  z  20  letnią
tradycją zaowocowały cenionymi w Polsce i na świecie badaniami naukowymi i publikacjami
(np. K. Krakowiak; O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej KUL,
Krakowiak K., Kołodziejczyk R., Borowicz A., Domagała-Zyśk E. (red.) Student niesłyszący
we  wspólnocie  akademickiej.  Informator  o  warunkach  edukacji  wyższej  osób  z
uszkodzeniami  słuchu;  Domagała-Zyśk  E.  Wielojęzyczni.  Studenci  niesłyszący  i
słabosłyszący  w  procesie  uczenia  się  i  nauczania   języków  obcych;  Domagała-Zyśk  E.
Surdoglottodydaktyka.  Lekcje  i  zajęcia  językowe  dla  uczniów  niesłyszących  i
słabosłyszących. 
Wsparcie realizowane jest w następujących obszarach:
-  organizacja  indywidualnych  konsultacji  dla  studentów  z  niepełnosprawnością  z
pracownikami Katedry Pedagogiki Specjalnej w celu ustalenia potrzebnych form wsparcia;
- indywidualne konsultacje i wsparcie przy pisaniu prac dyplomowych.  Korekta językowa
prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich i na studiach podyplomowych, szczególnie
dla studentów z uszkodzeniami słuchu;
- indywidualny lektorat języka angielskiego dla studentów z uszkodzonym słuchem;
- zajęcia z metodyki pracy umysłowej dla niesłyszących (możliwość rozszerzenia na zajęcia
ogólnouniwersyteckie);
- konsultacje lub zajęcia logopedyczne dla studentów z wadami wymowy;
- lektorat języka polskiego dla studentów z uszkodzeniem słuchu (doskonalenie umiejętności
poprawnego mówienia i pisania w j. polskim); 
stosowanie speech too tekst (symultaniczna transliteracja tekstowa) na niektórych zajęciach;
- możliwość zastosowania alternatywnych metod komunikacji dla studentów potrzebujących
takiego  wsparcia  przez  pracowników  Katedry  Pedagogiki  Specjalnej  i  studentów
wolontariuszy;
-  przygotowywanie  kolegów  studentów  do  pełnienia  roli  indywidualnych  asystentów  dla
studentów z niepełnosprawnością;
-  organizacja  szkoleń  i  kursów  alternatywnych  metod  komunikacji  (np.  język  migowy,
fonogesty);
- działalność Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących Surdus Loquens;

- organizacja cyklu konferencji naukowych „O tym się nie mówi…”;

- organizacja spotkań integracyjnych i wymiana doświadczeń ze studentami z innych uczelni;
- pętle indukcyjne w 3 salach dla studentów z uszkodzeniami słuchu;
- dostęp do przenośnych systemów FM;
- toalety dostosowane do potrzeb studentów z niepełnoprawnością ruchową.

System  wsparcia  różnych  grup  studentów,  w  tym  studentów  z  niepełnosprawnością,
realizowany jest przez: 1/ opiekę naukową, 2/ opiekę dydaktyczną oraz 3/ pomoc materialną. 
1/ Opieka naukowa. 
Jej podstawowym filarem są seminaria dyplomowe: licencjackie i magisterskie, prowadzone
w tradycyjnej, bardzo spersonalizowanej formule. Szczególnym polem aktywności są także
Koła Naukowe Studentów w Instytucie Pedagogiki. Koła realizują działania naukowe pod
opieką pracowników naukowo-dydaktycznych. 
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2/  Opieka  dydaktyczna.  Nauczyciele  akademiccy  prowadzą  konsultacje  przedmiotowe dla
studentów.  Informacje  o  terminie  i  miejscu  konsultacji  podawane  są  do  wiadomości
studentów na tablicach (przy Katedrach) oraz na platformie e-KUL zarówno w rozkładzie
zajęć,  jak  również  przez  spersonalizowaną  stronę  www  pracownika  –  w  zakładce:
„konsultacje”. 
Platforma  e-KUL pozwala  uzyskać  informację  o  planach  studiów,  planach  zajęć,  kartach
przedmiotów  (sylabusy),  wynikach  kolokwiów i  egzaminów  oraz  osobach  prowadzących
zajęcia.  Dla  każdego  przedmiotu  opracowane  są  karty  przedmiotu,  a  prowadzący  mają
obowiązek  informowania  studenta  o  efektach  kształcenia  oraz  sposobach  ich  weryfikacji.
Wymiernym efektem wsparcia studentów ze strony kadry są nagrody, jakie uzyskują studenci
w krajowych konkursach na najlepsze prace magisterskie (zaliczone jako - z wyróżnieniem).
Są przyznawane także nagrody książkowe według listy zgłaszanej przez opiekuna roku za
działalność w ramach roku, Instytutu czy Wydziału.   Prodziekan ds. studiów stacjonarnych 
i  niestacjonarnych  reprezentuje  studentów  w  kontaktach  z  nauczycielami  akademickimi  
i  władzami  Wydziału,  jak  również  służy  radą  i  pomocą  w  rozwiązywaniu  trudności
osobistych studentów. 
3/ pomoc materialna jest przyznawana ze środków budżetu państwa i jest przyznawana na
KUL studentom i doktorantom. Do tego rodzaju pomocy należą następujące świadczenia:
a) stypendium socjalne; 
b) stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
c) stypendium dla najlepszych doktorantów;
d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
e) zapomoga. 
Świadczenia  te  są  przydzielane  zgodnie  z  Regulaminem  świadczeń  Katolickiego
Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  z  dnia  3.06.2019  r.
https://www.kul.pl/regulaminy,19132.html.  Istnieją  także  Stypendia  Ministra  za  wyniki
indywidualnej  pracy studentów; Programy Stypendialne Towarzystwa Przyjaciół  KUL np.
startuj z TP KUL dla studentów pochodzących z małych miejscowości, czy, Działaj z TP
KUL, dla studentów KUL działających bezinteresownie na rzecz uczelni. (https://tpkul.pl/o-
programach/)

W celu wsparcia studentów w procesie uczenia się w KUL istnieje instytucja opiekuna
roku.  Opiekun  roku  jest  powoływany  spośród  pracowników  naukowo-dydaktycznych
Instytutu. Opiekunowie pozostają w stałym kontakcie z władzami Instytutu i Wydziału oraz
ze starostami  lat  w sprawach bieżących  związanych  z organizacją  procesu dydaktycznego
(zgodnie  z  Regulaminem  działania  opiekuna  roku
https://bip.kul.lublin.pl/files/1658/akty_prawne_2019/24_regulamin_opiek_roku_tekst.pdf).
Do zadań opiekuna roku należy m.in. stały kontakt ze starostą roku w sprawach dotyczących
organizacji  procesu  uczenia  się.  Opiekun  roku  zobowiązany  jest  m.in.  do  inspirowania  
i  koordynowania  aktywności  społecznej  studentów  na  rzecz  Uniwersytetu  i  społeczności
lokalnej.
W roku akademickim 2019/2020 zostanie wprowadzone nowa metoda wsparcia studentów –
tutoring,  który  będzie  ukierunkowany  na  wykształcenie  umiejętności  i  kompetencji
społecznych studentów, podniesienie efektywności w nauce, zwiększenie samoświadomości
w kontekście  osobistym i  zawodowym (wybór  kariery,  uzupełnienie  kwalifikacji  itd.).  Tą

46



formą wsparcia zostanie objętych ok. 40 studentów w ogólnym wymiarze 80 godzin. Osoby
prowadzące tutoring: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL oraz dr Klaudia Martynowska. 
Studenci  KUL  uzyskują  wsparcie  w  zakresie  mobilności  międzynarodowej  w  dwóch
programach.  Program  MOST  skierowany  jest  do  studentów  oraz  doktorantów,  którzy
przez jeden  semestr  lub  rok  akademicki  chcieliby  realizować  swoje  zainteresowania
naukowe na  innym  uniwersytecie  w  Polsce.  Prowadzony  jest  od  ponad  piętnastu  lat,  a
uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości
Kształcenia  oraz  Uczelnie  Stowarzyszone.  Koordynatorem  Programu  jest  Uniwersytecka
Komisja Kształcenia, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Rekrutacja  na Program MOST odbywa się  dwa razy w roku akademickim.  W przypadku
studentów studia semestralne lub dwusemestralne są realizowane w oparciu o indywidualny
program,  składający  się  z  przedmiotów,  które  mogą  być  wybrane  z  różnych  semestrów
danego kierunku lub kierunków pokrewnych. Studenci mają możliwość wyjazdu do takich
uczelni  jak:  Uniwersytet  Warszawski,  Uniwersytet  Jagielloński,  Uniwersytet  Gdański,
Uniwersytet  Wrocławski  oraz  Uniwersytet  im.  Adama Mickiewicza.  Program Erasmus  +
oferuje studentom oraz doktorantom wyjazdy do partnerskich uczelni  zagranicznych: kraje
UE oraz spoza UE na I lub II semestry na studia lub na praktyki. Rekrutacja odbywa się kilka
razy w roku akademickim. Studenci mają możliwość wyjazdu do placówek zagranicznych,
tak jak Katholieke Hogeschool Vives Noord w Belgii, University Of Central Lancashire w
Wielkiej  Brytanii,  Università  Cattolica  Del  Sacro  Cuore  –  Milano  we Włoszech,  czy  też
Universidad De Sevilla (CEU Cardenal Spinola) w Hiszpanii. 

Studenci  pedagogiki  Specjalnej  oraz  doktoranci  zrzeszeni  w  kołach  naukowych,
samodzielnie lub we współpracy  z Samorządem Studentów Wydziału Nauk Społecznych  
i innymi organizacjami studenckimi z KUL oraz spoza KUL, organizują warsztaty, sympozja,
konferencje  naukowe,  zebrania  dyskusyjne  oraz  odczyty  pracowników  naukowych  
i  zapraszanych  gości.  W  ramach  realizacji  powyższych  zadań  nawiązują  współpracę  z
instytucjami państwowymi,  organizacjami  pozarządowymi  oraz  przedstawicielami  różnych
środowisk  naukowych.  Kadra  naukowa  sprawuje  opiekę  naukową  nad  studentami
przygotowującymi swoje wystąpienia podczas konferencji i sympozjów a także w pierwszych
publikacjach pokonferencyjnych (Załącznik do kryterium 8.1.). W ramach szerokiej oferty
organizacji  studenckich  w  KUL  studenci  mają  możliwość  tworzenia  i  upowszechniania
kultury poprzez włączanie się w działalność teatrów, zespołów tanecznych i wokalnych, kół
fotograficznych, filmowych i in. https://www.kul.pl/organizacje-studenckie,1718.html

Wsparcie  studentów w uczeniu  się  i  wchodzeniu  na  rynek  pracy  odbywa  się  poprzez
różnorodne działania  ze  strony  uczelni.  W pierwszej  kolejności  są to  działania  dotyczące
samego programu studiów na kierunku pedagogika specjalna. W bieżącym roku akademickim
pierwszy  rocznik  rozpoczął  studia  w  trybie  jednolitych  studiów  magisterskich,  z  ofertą
nowych specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy (wczesne wspomaganie rozwoju,
logopedia,  oligofrenopedagogika).  Na  uwagę  zasługuje  ponadto  wprowadzenie  od  roku
akademickiego  2018/2019  dla  studentów  pierwszych  roczników  w  KUL  warsztatów
Przedsiębiorczość  w  wymiarze  30  godz.  Głównym  celem  tych  zajęć  jest  doskonalenie
narzędzi/sprawności przedsiębiorczych oraz kształtowanie postaw i nawyków związanych z
przedsiębiorczością.  Studenci  zdobywają  wiedzę  na  temat  organizowania  i  prowadzenia
swojej  działalności  gospodarczej  w przyszłości.  Zajęcia  pokazują  również,  w jaki  sposób
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studenci mogą rozwinąć umiejętności „miękkie” potrzebne podczas studiów i na rynku pracy
– pewność siebie i poczucie własnej wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i
stawianie granic oraz zarządzania sobą w czasie. 

Osobną  formą  wsparcia  studentów  w uczeniu  się  i  wchodzeniu  w  na  rynek  pracy  są
szkolenia w ramach projektów realizowanych przez KUL, a także studia podyplomowe. Na
uwagę  zasługują  cztery  obecnie  realizowane  projekty:  „Laboratorium  Innowacji  KUL”,
„Welcome  to  KUL”, „Zintegrowany  Program  Podnoszenia  Kompetencji  studentów  i
pracowników  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II”,  projekt  „Aktywny
student,  aktywny absolwent”,  a  także  studia podyplomowe z zakresu doradztwa kariery  i
przedsiębiorczości.  W ramach oferowanych szkoleń i studiów podyplomowych studenci w
praktycznej formie przygotowywani są między innymi do zakładania i prowadzenia własnej
firmy,  doskonalą umiejętności  technologiczne,  miękkie  i  biznesowe,  np.  kreatywność,
kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowe (Szczegółowy opis projektów i studiów w
Załączniku kryterium 8.2).

Odrębną agendą zajmującą  się  pośrednictwem między  studentami a  pracodawcami  jest
Biuro KARIER KUL. W ofercie Biura jest m.in. poradnictwo zawodowe, coaching spotkanie
z doradcą ds. przedsiębiorczości – indywidualne doradztwo biznesowe, szkolenia dotyczące
poszukiwania pracy oraz kompetencji społecznych, organizacja praktyk nadobowiązkowych,
serwis ofert pracy i praktyk, spotkania z pracodawcami na Uczelni, program ambasadorski.
https://www.kul.pl/strefa-kariery,1605.html
W ramach organizowania praktyk nadobowiązkowych pracownicy Biura publikują aktualne
oferty praktyk na stronie internetowej. Zainteresowani studenci mogą aplikować bezpośrednio
na praktyki, postępując zgodnie  z informacją zawartą w każdej ofercie, wybierając instytucje
zgodnie  z  własnymi  predyspozycjami,  zainteresowaniami  i  potrzebą  rynku pracy.  Istnieje
możliwość skorzystania z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez cały rok oraz z ofert,
które spływają do Biura Karier KUL. 

W KUL działa  blisko  70  organizacji  naukowych,  artystycznych  i  sportowych,  ramach
których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Są to koła naukowe, teatry, chóry,
galerie, kluby dyskusyjne. Wiele inicjatyw i przedsięwzięć obejmuje działające przy Kościele
Akademickim KUL Duszpasterstwo Akademickie.

KUL  dysponuje  nowoczesną  bazą  sportową  z  halą  widowiskową,  salą  sportów  walk,
siłownią, salą fitness, boiskami do siatkówki plażowej, krytymi kortami tenisowymi, kortami
do squasha oraz zadaszone boisko sezonowe, wielofunkcyjne, przeznaczone do gry w futsal,
piłkę ręczną oraz streetbasket. W ramach  Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu KUL
funkcjonuje  14  sekcji  sportowych.  Studenci  mogą  także  bezpłatnie  korzystać  z  obiektów
sportowych KUL oraz obiektów innych lubelskich uczelni w ramach programu: „Aktywny
Student  –  Aktywni  Młodzi”  realizowanego  ze  środków  Budżetu  Obywatelskiego  Miasta
Lublin. Oferta zawiera zajęcia sportowe z wielu dyscyplin, m.in. koszykówka, piłka siatkowa,
kick-boxing,  fitness,  squash,  siłownia,  strzelectwo,  szermierka,  trójbój  siłowy,  taniec,
wspinaczka  sportowa,  odpowiadających  różnorodnym zainteresowaniom i  predyspozycjom
studentów.  Studenci  Instytutu  Pedagogiki  są  zaangażowani  w  różne  formy  aktywności
sportowej,  chociażby  uczestnicząc  w  działaniach  Klubu  Uczelnianego  Akademickiego
Związku  Sportowego  KUL.  W  Instytucie  Pedagogiki  w  ramach  upowszechniania  sportu
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wśród  dzieci  na  uwagę  zasługuje udział  studentów w dorocznej  ogólnopolskiej  imprezie
Przedszkoliada. PL. (Załącznik do kryterium 8.3) 

KUL jest miejscem bogatego życia kulturalnego, animowanego w dużym stopniu przez
studentów. Funkcjonują dwa teatry studenckie: ITP oraz Enigmatic oraz rozpoznawalna na
całym świecie inicjatywa teatralna Leszka Mądzika: Scena Plastyczna KUL. Od 2018 roku
uczelnia  dysponuje  specjalną  salą  teatralną  przystosowaną  do  przeprowadzania  prób  i
spektakli wraz nowoczesnym zapleczem technicznym. Zainteresowania sztukami wizualnymi
studenci  mogą rozwijać  poprzez  współpracę  z Galerią  1  im.  B.  Słomki  na KUL,  Galerią
Sztuki  Sceny  Plastycznej  KUL,  Muzeum  KUL  oraz  studencką  Agencją  Fotograficzną
TERRA.  Aktywność  w  obszarze  sztuk  muzycznych  zapewnia  Chór  Akademicki  oraz
tworzący się obecnie Zespół Pieśni i Tańca KUL.  

Na KUL funkcjonuje dobrze zorganizowany system motywowania studentów do osiągania
sukcesów naukowych w postaci różnorodnych programów stypendialnych: stypendia MNiSW
za  wybitne  osiągnięcia,  stypendia  Rektora  dla  najlepszych  studentów  czy  stypendia
Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Jedną z dróg motywowania studentów do podniesienia poziomu pracy i kształcenia jest
możliwość uczestnictwa w Konkursie im. Profesor  Teresy Kukołowicz na najlepsze prace
magisterskie  i  licencjackie  z  zakresu  pedagogiki.  Celem  konkursu  jest  nie  tylko
upowszechnienie  myśli  i  dorobku  Profesor  Teresy  Kukołowicz,  ale  także  zwiększanie
zainteresowania  studentów  refleksją  pedagogiczną  i  badaniami  prowadzonymi  w  KUL  w
ujęciu  historycznym  i  współczesnym  oraz  promowanie  oryginalnych  prac  badawczych  z
zakresu  pedagogiki  i  pedagogiki  specjalnej.  Prace  poddane  są  recenzji  zewnętrznej
(profesorowie innych uczelni) oraz wewnętrznej (profesor IP KUL).
I nformacje  dotyczące  wsparcia  studentów  są  udzielane  wielopoziomowo.  Udziela  ich
Dziekanat, Dział Kształcenia, sekretariat Prorektora ds. Studenckich oraz przede wszystkim
Dział Studenckich Spraw Socjalnych. Wszystkie informacje, terminy i wzory dokumentów
zamieszczane są również online. Szczególną rolę w tym zakresie pełni opiekun roku. 

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II od wielu lat funkcjonuje system
oceny zajęć realizowanych na każdym kierunku studiów (ewaluacja).  Pod koniec każdego
semestru  studenci  są  proszeni  o  wyrażenie  swojej  opinii  na  temat  jakości  zajęć  i
towarzyszącej  bazy dydaktycznej  wypełniając  anonimowe ankiety na platformie e-kul.  Po
zakończeniu  ewaluacji  jej  wyniki  są  widoczne  dla  prowadzących.  Są  one  przekazywane
przełożonym (kierownikom, katedr, dyrektorom instytutów i dziekanom) . W każdej z ankiet
jest możliwość zgłaszania zarówno uwag pozytywnych jak i negatywnych.

W  realizacji  spraw  administracyjnych  oraz  pośrednictwie  między  kadrą  dydaktyczną
a studentami  pośredniczy  sekretariat  Instytutu  Pedagogiki,  a  także  dziekanat.  W obsłudze
administracyjnej  studentów  uczestniczą  również  pracownicy  innych  komórek
uniwersyteckich,  m.in.  Działu  Kształcenia,  Działu  Studenckich  Spraw Socjalnych,  Działu
Współpracy z Zagranicą i in. Zarówno studenci, pracownicy naukowi, jaki i administracji w
celu  przekazywania  informacji  oraz  wymiany  korespondencji  (w  tym  rejestrowanie  się,
dostęp do bieżących informacji, itp.) korzystają z platformy e-kul. 

Zapewnienie  bezpieczeństwa  w  KUL  należy  do  obowiązków  Wewnętrznej  Straży
Porządkowej, która dysponuje dwoma całodobowymi alarmowymi numerami telefonów oraz
regularnie  publikuje  informacje  przypominające  o  procedurze  postępowania  w przypadku
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zagrożenia bezpieczeństwa na terenie KUL (wypadku, kradzieży, pożaru i innych zagrożeń)
na  platformie  e-kul.  Studenci  proszeni  są  o  wpisanie  wyżej  wymienionych  numerów
telefonów alarmowych  w prywatne  telefony  komórkowe.  Zgłoszenia  i  wnioski  dotyczące
kwestii  bezpieczeństwa  na  KUL  można  przekazywać  osobiście  lub  telefonicznie
Kierownikowi  Wewnętrznej  Straży  Porządkowej  lub  przedstawicielom  straży  w  każdym
budynku uniwersyteckim. 

Służba  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  organizuje  szkolenia  tematyczne  działając  na
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż oraz rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w
uczelniach.  Adresaci  szkoleń  w  zależności  od  grupy  pracowniczej  zobligowani  są  do
uczestnictwa  w  kursie  co  3  lub  5  lat.  Wszyscy  studenci  I  roku  podejmujący  studia  na
Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II uczestniczą w wykładach o tematyce bhp w ciągu 3
miesięcy od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.

Uczelnia  jest  przygotowana  w  zakresie  szybkiego  reagowania  na  wypadek  różnych
zdarzeń np. pożaru, wypadku czy informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa osób. Od kilku lat
prowadzone są ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji
ma  na  celu  ocenę  przygotowania  obiektu  do  sytuacji  rzeczywistego  zagrożenia.
Przeprowadzamy je w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje. Przebieg samej ewakuacji
odbywa się  zgodnie  z  ustaleniami zawartymi  w planie ćwiczeń  ratowniczo-gaśniczych,  w
asyście  zastępów  straży  pożarnej.  Pracownicy  oraz  studenci  mają  świadomość,  że  takie
ćwiczenia  mogą  się  wydarzyć,  jednak  nie  znają  ich  terminu.  W  czasie  ich  trwania
sprawdzamy nie tylko znajomość procedur i organizację zespołów ds. ewakuacji, ale również
działanie  systemów  ochrony  przeciwpożarowej  w  poszczególnych  obiektach.
https://www.portalbhp.pl/aktualnosci/jak-dbac-o-bezpieczenstwo-pracownikow-i-studentow-
na-uczelni-7491.html [pobrano: 16.10.2019].

Działalnością  wpierającą  rozwój  naukowy,  organizacyjny  i  osobisty  studentów  jest
Samorząd  Studentów  KUL.  Studenci  Instytutu  Pedagogiki  tworzą  Samorząd  Studentów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  który działa na podstawie Ustawy  
i  Regulaminu  oraz  zgodnie  ze  Statutem.
https://www.kul.pl/files/970/Regulamin_Samorzadu_Studentow_KUL.pdf 

Wśród zadań samorządu regulamin przewiduje obronę praw i interesów studentów, a także
współdecydowanie z organami Uniwersytetu w sprawach socjalno-bytowych studentów, w
szczególności  w  sprawach  pomocy  materialnej  oraz  nagród  za  wyniki  w  nauce.
Przedstawicielem i  strażnikiem interesów wszystkich studentów danego roku i  kierunku z
danego wydziału jest starosta. Do jego zadań należy: 
1)  reprezentowanie  studentów  danego  roku  w  bieżących  sprawach  dydaktycznych,
organizacyjnych  i  administracyjnych  wobec  nauczycieli  akademickich,  opiekuna  roku  
i  pracowników  dziekanatu  oraz  wobec  władz  Uniwersytetu,  władz  Wydziału  i  organów
Samorządu,
 2)  rozwiązywanie  indywidualnych  i  grupowych problemów zgłaszanych  przez  studentów
danego roku, 
3)  cykliczne  informowanie  studentów danego  roku  o  inicjatywach  podejmowanych  przez
Samorząd.
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Studenci  Pedagogiki  Specjalnej  oprócz  włączania  się  w  ogólnouniwersytecką  ofertę
organizacji studenckich angażują się w szczególności pracę dwóch Kół Naukowych: 
a)  Koło Naukowe Studentów Niesłyszących  i  Słabo  Słyszących  „Surdus  Loquens”.  Koło
zrzesza wszystkich zainteresowanych studentów z uszkodzonym słuchem oraz
ich przyjaciół. Głównym celem spotkań jest integracja uczestników oraz dyskusja na temat
problemów osób niesłyszących i słabosłyszących.
Celem działalności Koła jest:

• rozwój naukowy studentów i propagowanie aktualnej wiedzy na temat problematyki
uszkodzeń słuchu;

• poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie
komunikacji językowej;

• nawiązywanie kontaktu i współpraca z ośrodkami kształcącymi dzieci i młodzież z
uszkodzonym narządem słuchu;

• integracja członków Koła oraz integracja z innymi środowiskami skupiającymi osoby
z uszkodzonym słuchem;

• nawiązywanie kontaktu i współpraca z przedstawicielami rynku pracy.
Swoje cele Koło realizuje poprzez:

• organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych na
temat problemów osób z uszkodzeniami słuchu;

• prowadzenie strony internetowej informującej o działalności Koła;

• uczestnictwo w seminariach i sympozjach naukowych poświęconych problematyce
surdopedagogicznej;

• organizowanie spotkań i współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych
celach działania;

• popieranie, organizowanie i uczestnictwo w programach medialnych, informacyjnych,
konkursach i imprezach związanych tematycznie z problemami osób niesłyszących i
słabosłyszących;

• organizowanie sekcji zainteresowań.
b) Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej. 
Celem  działania  Koła  jest  podejmowanie  działań  o  charakterze  naukowym  służących
pełniejszemu  poznaniu  problematyki  niepełnosprawności  oraz  współpraca  z  instytucjami
państwowymi  i  organizacjami  pozarządowymi  w  celu  wspierania  osób  z
niepełnosprawnością.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8:

Podsumowując kryterium 8 w raporcie samooceny kierunku pedagogika specjalna można
powiedzieć, że wsparcie studentów w uczeniu się i wchodzeniu na rynek pracy odbywa się
wielowymiarowo.  W  tym  zakresie  zaangażowane  są  różne  grupy  pracowników  oraz
studentów:  są  to  m.  in.  opiekun  roku,  pracownicy  obsługi  administracyjnej,  studenci  z
Samorządu  Studentów,  starostowie,  władze  uczelni,  Biuro  Karier,  Dział  Komercjalizacji
Wiedzy.  Wsparcie  otrzymują  różne  grupy  studentów:  niepełnosprawni,  obcokrajowcy,
studenci  mający  niski  status  materialny,  pochodzący z  małych  miejscowości.  Studenci  są
motywowani do osiągania lepszych wyników w nauce poprzez nagrody i stypendia.  KUL
posiada bogatą ofertę zajęć sportowych oraz szerokie możliwości  uczestnictwa w różnych
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agendach  animujących  życie  kulturalne  i  artystyczne.  Specyfiką  kierunku  pedagogika
specjalna  jest  promowanie  właściwej,  pełnej  akceptacji  postawy  wobec  osób  z
niepełnosprawnościami, co wyraża się w różnorodnych działaniach m, in. w działalności Koło
Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących „Surdus Loquens”. 
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Kryterium 9.  Publiczny  dostęp  do informacji  o  programie  studiów,  warunkach  jego
realizacji i osiąganych rezultatach

W roku akademickim 2017/2018 znacząco przebudowana została strona internetowa
Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego  Jana  Pawła II  –  www.kul.pl.  Uruchomiony został
nowy  serwis  rekrutacyjny,  prezentujący  ofertę  dydaktyczną  opartą  na  jednolitym  opisie
kierunków i profili absolwentów (http://kandydat.kul.pl/strona-glowna). Serwis rekrutacyjny
– także w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim – prezentuje ofertę̨ dydaktyczną opartą
na  jednolitym  opisie  kierunków  i  profili  absolwentów  wraz  z  systemem  rejestracji
kandydatów,  także  spoza  UE.  Od września  2019 r  funkcjonuje  kanał  na youtube – KUL
Recruitment  Tutorial,  zachęcający  obcokrajowców  do  wybrania  studiów  na  Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (materiały promocyjne zostały sfinansowane przez
Narodową  Agencję  Wymiany  Akademickiej  NAWA  w  ramach  Nowoczesna  Promocja
Zagraniczna)
https://www.youtube.com/watch?v=PHV7ezFQpOQ  ul  . 

Koncepcja strony internetowej została opracowana w taki sposób, aby podstrony były
czytelne  i  dostępne  dla  kandydatów,  studentów,  absolwentów  oraz  innych  interesariuszy
wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Na  podstronach  internetowych  można  sprawdzić  m.in.
aktualne  informacje  na  temat  szczegółowego  programu  studiów
(https://bip.kul.lublin.pl/programy-studiow,19067.html),  praktyk  zawodowych
(https://www.kul.pl/praktyki-studenckie,17509.html),  warunków  i  trybu  rekrutacji  oraz
sylwetki  absolwenta  (studia  jednolite  magisterskie  –
http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/pedagogika-specjalna/ oraz
studia II stopnia – http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/pedagogika-specjalna/). Regulacje z
zakresu  uznawania  efektów  uczenia  się,  zasad  dyplomowania  i  inne  dotyczące  jakości
kształcenia znajdują się w zakładce: studia – jakość kształcenia (https://www.kul.pl/jakosc-
ksztalcenia,13644.html).

Dostęp do aktów prawnych (Statut KUL, uchwały Senatu, zarządzenia,  regulaminy,
akty prawa powszechnie  obowiązującego)  możliwy jest  na  stronie  internetowej  Biuletynu
Informacji Publicznej KUL (http://bip.kul.lublin.pl/akty-prawne,16066.html).

Interesariusze  wewnętrzni  i  zewnętrzni  mają  dostęp  do  wszystkich  bieżących
informacji  niezbędnych  w  procesie  kształcenia  za  pośrednictwem  platformy  e-KUL
https://e.kul.pl/login.html (w zależności od uprawnień np. do indeksu elektronicznego, planu
studiów, rozkładu zajęć,  konsultacji,  opisów przedmiotów, zmian w rozkładzie zajęć itp.).
Interesariusze  wewnętrzni  po  zalogowaniu  w  zakładce  „Aktualności”  na  bieżąco  są
informowani  o  sprawach  związanych  np.  z  tokiem  kształcenia  (odwołanych  zajęciach  z
powodu nieobecności pracownika, zmianach w planie zajęć, zamianach sal dydaktycznych,
ewaluacji itp.).

Instytut  Pedagogiki  posiada  podstronę  https://www.kul.pl/instytut-pedagogiki,1348.html,
przez którą interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni mogą dotrzeć bezpośrednio do informacji
związanych z procesem kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Instytut Pedagogiki.
Na  szczególną  uwagę  zasługuje  podstrona  Katedry  Pedagogiki  Specjalnej  –
https://www.kul.pl/katedra-pedagogiki-specjalnej,1843.html.  Liczba  aktualności
zamieszczonych  na  stronie  świadczy  o dużej  dynamice działań  i  potencjale  pracowników
Katedry.

W  pracy  ze  studentami  wykorzystywana  jest  platforma  Moodle  –  środowisko
nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych. Dzięki niej studenci mają dostęp
on-line do kursów z danego przedmiotu. Platforma służy przede wszystkim do realizacji zajęć
na studiach niestacjonarnych  z zastosowaniem e-learningu,  jak również  jako uzupełnienie
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tradycyjnego  procesu  nauczania  na  studiach  stacjonarnych
(https://e.kul.pl/moodle/login/index.php).

Strona internetowa dostosowana jest do potrzeb studentów z niepełnosprawnością. Na
stronie  głównej  poprzez  „niebieski  znak  niepełnosprawni”  można  z  łatwością  dotrzeć  do
potrzebnych  informacji.  Strona  została  zaprojektowana  tak,  by  przeciwdziałać  tzw.
wykluczeniu  cyfrowemu  osób  z  niepełnosprawnością  (https://www.kul.pl/pelnomocnik-
rektora-ds-studentow-niepelnosprawnych,1476.html). 

Ocena  publicznego  dostępu  do  informacji  odbywa  się  na  różnych  poziomach  i  w
różnych  sekwencjach  czasowych.  Studenci  mogą  wypowiadać  się  przez  swoich
przedstawicieli na Radach Instytutu. Interesariusze i przedstawiciele pracodawców wyrażają
opinie na ten temat  podczas  cyklicznych spotkań z pracownikami Instytutu.  Swoje uwagi
zgłaszają  również  członkowie  Wydziałowej  Komisji  ds.  Jakości  Kształcenia,  w  tym
przedstawiciele Rady Doktorantów i Rady Wydziałowego Samorządu Studentów. Uzyskane
informacje  dotyczące  „dostępu  do  informacji  na  stronie  internetowej  KUL”  służą  do
wprowadzania zmian w systemie upowszechniania informacji.

Upowszechnianie  informacji  podlega  również  ocenie  w  ramach  realizacji  zadań
składających  się  na  system  kontroli  zarządczej  w  Uczelni,  m.in.  poprzez  ankiety
przedmiotowe dla kontroli zarządczej, kierowane do pracowników Uczelni.

Studenci,  pracownicy  i  interesariusze  mogą  na  bieżąco  zgłaszać  swoje  uwagi
dotyczące  redakcji  stron  internetowych  (https://www.kul.pl/strona-
internetowa,art_15314.html).

Cennymi portalami i mediami uzupełniającymi witrynę internetową KUL są Facebook
(https://www.facebook.com/KULlublin/), Twitter (https://twitter.com/KUL_Lublin) i kanał na
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDqzZmdBmzMbfXg4DBJDWrA), z których
można dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach naszej społeczności akademickiej oraz np.
dlaczego  warto  studiować  pedagogikę  specjalną  (https://www.youtube.com/watch?
v=Jx3JpX8CtBI),  uczestniczyć  w  obradach  konferencji  Realizacja  Konwencji  ONZ  o
prawach osób niepełnosprawnych (https://www.youtube.com/watch?v=2wQnMYlO8hk), czy
posłuchać KUL-owskich rozmów z Jankiem Melą (najmłodszy zdobywca obu biegunów w
ciągu jednego roku i równocześnie pierwsza osoba z niepełnosprawnością,  która dokonała
takiego wyczynu, https://www.youtube.com/watch?v=u7Kd3p6Aosc).

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9:
Korzystanie z Systemu zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS)

pozwala na łatwe utworzenie i prowadzenie serwisu stron katedralnych i instytutowych, a
także  jego  aktualizację  i  rozbudowę,  zwłaszcza  przez  redakcyjny  personel  nietechniczny
(pracowników Instytutu). W Instytucie Pedagogiki spośród pracowników została wyznaczona
osoba do administrowania stroną internetową Instytutu (ks. dr Marek Jeziorański), również
powołani zostali administratorzy stron katedralnych (np. w Katedrze Pedagogiki Specjalnej dr
Aleksandra  Borowicz).  Przyjęcie  takich  rozwiązań  znacząco  wpłynęło  na  skuteczne
aktualizowanie  na  stronach  internetowych  informacji,  które  bezpośrednio  są  związane  z
kształceniem na kierunku pedagogika specjalna.
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów

Polityka jakości kształcenia na kierunku pedagogika specjalna jest  częścią Strategii
Rozwoju  Wydziału  Nauk  Społecznych  i  Uniwersytetu  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2014-2020 (Uchwała Senatu z dnia 29 maja 2014 r. w
sprawie  przyjęcia  Strategii  rozwoju  KUL  na  lata  2014-2020).  Podstawowym  celem
strategicznym jest prowadzenie procesu dydaktycznego o najwyższej jakości i na najwyższym
poziomie. 

Przyjęcie  na  studia  odbywa się  w oparciu  o  formalnie  przyjęte  warunki  i  kryteria
kwalifikacji kandydata. Warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów na
studia pedagogika specjalna I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w każdym roku
akademickim reguluje Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w  sprawie  zasad  postępowania  rekrutacyjnego  na  studia  na  Katolickim  Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II (aktualna Uchwała Senatu z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie
zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na KUL w roku akademickim 2020/2021 (zał.
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4).

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna przygotowywany jest w oparciu o
regulacje zewnętrzne (zwłaszcza art. 67 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca
2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ERK 
i  PRK)  oraz  wewnętrzne  (Uchwała  Senatu  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana
Pawła  II  z  dnia  31  stycznia  2013  r.  w  sprawie  określenia  wytycznych  programowych
(724/II/20  ze  zm.);  Zarządzenie  nr  ROP-0102-2/19  Prorektora  ds.  Nauki  i  Kształcenia
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
dokumentacji  programowej).  Zatwierdzanie,  zmiany  oraz  wycofanie  programu  studiów
dokonywane jest  w sposób formalny,  w oparciu  o  procedury  zawarte  w w/w regulacjach
wewnętrznych.

Osobami  bezpośrednio  sprawującymi  nadzór  merytoryczny,  organizacyjny  
i administracyjny nad kierunkiem studiów są: Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Prodziekan
ds.  Kształcenia,  Dyrektor  Instytutu  Pedagogiki  (Dyscypliny)  oraz  Koordynator  Kierunku.
Kompetencje i zakres odpowiedzialności określone zostały w regulacjach wewnętrznych w
Zarządzeniu Rektora z dnia 1 października 2019 r. w sprawie kompetencji prorektorów KUL,
Statucie  Uczelni  (§  36  ust.  4;  §  41  ust.  6)  oraz  §  7  Załącznika  nr  2  do   Regulaminu
organizacyjnego KUL.

Bezpośrednio monitorowaniem jakości kształcenia na kierunku pedagogika specjalna
zajmuje się Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia (Uchwała Rady Wydziału
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 września
2016  r.  w  sprawie  powołania  Wydziałowej  Komisji  do  spraw  Jakości  Kształcenia).
Wydziałowy  System  Jakości  Kształcenia  realizuje  Wydziałowa  Komisja  ds.  Jakości
Kształcenia w ścisłej współpracy z Prorektorem ds. Nauki i Kształcenia, Prodziekanem ds.
Kształcenia,  Dyrektorem  Instytutu  Pedagogiki  (Dyscypliny),  Koordynatorem  Kierunku,
pracownikami  Instytutu  Pedagogiki,  Działem Kształcenia  KUL (przede  wszystkim Sekcją
Jakości Kształcenia tego działu) oraz innymi agendami uniwersyteckimi, m.in. Sekretariatem
Wydziału,  Sekretariatem  Instytutu,  Działem  Organizacyjno-Prawnym,  Działem  ds.
Monitorowania  Strategii  Rozwoju  KUL,  Biurem  Karier,  Centrum  Aktywizacji  Osób  z
Niepełnosprawnością, Działem Teleinformatycznym (System S4A, System WEB), Centrum
Obsługi  Kandydatów  i  Studentów,  Działem  Studenckich  Spraw  Socjalnych  (stypendia),
Działem Współpracy z Zagranicą (Erasmus, Erasmus+). 

55



Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia czuwa nad aktualizacją programu
kształcenia,  dopasowując  go  do  aktualnych  potrzeb  studentów,  ich  zainteresowań  oraz
potrzeb  rynku  poprzez  stałe  działania  mające  na  celu  pozyskiwanie  opinii  interesariuszy
wewnętrznych  i  zewnętrznych  odnośnie  programu  kształcenia.  Kompetencje  i  zakres
odpowiedzialności Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia reguluje § 9 i § 10
Uchwały  Senatu  KUL  z  dnia  29  listopada  2012  r.  w  sprawie  Wewnętrznego  Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia. Uchwała określa cele, zakres i formy działania Systemu, a
także  zadania i  tryb powoływania Uniwersyteckiej  Komisji  do spraw Jakości  Kształcenia,
Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia oraz Kapituły Ekspertów. Do jej zadań
należy  m.in.  prowadzenie  oceny  jakości  kształcenia  na  wydziale;  współpraca  z
przedstawicielami  pracodawców  
i ekspertów w zakresie konsultacji programów i efektów kształcenia na kierunkach studiów
prowadzonych na wydziale.

Kluczową rolę w pozyskiwaniu opinii i  ocenie jakości kształcenia odgrywa system
ewaluacji  zajęć,  polegający  na  wypełnianiu  przez  studentów  anonimowych  ankiet  za
pośrednictwem  platformy  e-Kul  oraz  przeprowadzane  hospitacje  zajęć  dydaktycznych.
Procedury  pozyskiwania  opinii  interesariuszy  wewnętrznych  zostały  uregulowane  w
Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 20 stycznia
2016 r. w sprawie określenia procedury wyrażania przez studentów i doktorantów opinii o
prowadzonych  zajęciach  dydaktycznych  oraz  w  Zarządzeniu  Rektora  Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z listopada 2018 r. w sprawie określenia procedury
hospitacji zajęć.

Od roku akademickiego 2017/2018 powołana została wewnętrzna uniwersytecka komisja
monitorująca obecność pracowników na konsultacjach i zajęciach oraz warunki w salach, w
których prowadzone są zajęcia (infrastruktura), złożona z kierownika i dwóch pracowników
administracyjnych  Działu  Kształcenia.  Raporty  były  przedstawiane  na  spotkaniach
Uniwersyteckiej  Komisji  do  spraw  Jakości  Kształcenia.  Informacje  zwrotne  zostały
przekazane pracownikom przez dyrektorów instytutów w celach naprawczych.

Dokonywana  jest  systematyczna  ocena  programu  studiów  w  oparciu  o  wyniki  i
analizy  zawarte  w raportach  z  ewaluacji  zajęć,  hospitacji,  analizy  kart  przedmiotów oraz
innych  wiarygodnych  danych  i  informacji  uzyskanych  m.in.  dzięki  aktualizowanemu  i
rozbudowywanemu systemowi informatycznemu (http://www.kul.pl/student,art_19172.html),
będącemu częścią Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uczelni – S4A. Trzy lata temu
elektroniczna dokumentacja przebiegu studiów zastąpiła towarzyszącą wcześniej systemowi
S4A dokumentację tradycyjną (pełny indeks elektroniczny w miejsce wersji dotychczasowej
– papierowej) (zob. Zarządzenie Prorektora ds. Nauki i Kształcenia KUL z dnia 18 grudnia
2017  r.  w  sprawie  określenia  zasad  dokumentowania  przebiegu  studiów  w  postaci
elektronicznej). Należy podkreślić, iż system informatyczny (zwłaszcza indeks elektroniczny)
zdecydowanie  ułatwia  dokonywanie  ocen  programów  studiów  poprzez  możliwość
raportowania wskaźników ilościowych postępów oraz niepowodzeń studentów w uczeniu się
i  osiąganiu  efektów  uczenia  się,  prac  etapowych,  dyplomowych  oraz  egzaminów
dyplomowych.  System  informatyczny  umożliwia  kodowanie  zajęć,  polegające  na
zapisywaniu się studentów za pośrednictwem platformy internetowej e-Kul na poszczególne
zajęcia.  Dzięki  temu  staje  się  możliwe  dokonanie  realnej  oceny  potrzeb  i  zainteresowań
studentów,  a szczególnie  pozwala  to na szybkie i  skuteczne podejmowanie decyzji  co do
konieczności  powołania  adekwatnej  liczby  grup  lub  zawieszenia  w  planie  zajęć  tych
przedmiotów, które nie cieszą się zainteresowaniem studentów i wprowadzenia tych, które w
ich ocenie są atrakcyjniejsze.

Pracownicy  Sekretariatu  Wydziału  i  Działu  Kształcenia  korzystając  z  systemu
informatycznego przedstawiają raporty zbiorcze, dotyczące zmian zachodzących na kierunku
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pedagogika  specjalna  w  zakresie  np.:  liczebności  grup,  seminariów  licencjackich  i
magisterskich,  modułów i  specjalności,  z  zaznaczeniem,  które z nich są do ewentualnego
zawieszenia,  a  także  raporty  ewaluacji  zajęć  przez  studentów,  w  tym  zestawienia  opinii
jakościowych pochodzących z pytań otwartych.

Jakość  kształcenia  na  kierunku  pedagogika  specjalna  jest  poddawana  cyklicznej
zewnętrznej  ocenie,  a  wyniki  tej  oceny  są  wykorzystywane  w  doskonaleniu  jakości
kształcenia. Raporty i wnioski dotyczące jakości kształcenia prezentowane są w podzespołach
składających  się  z  władz  Uniwersytetu  (Kolegium  Rektorskie)  oraz  władz  Wydziału
(Kolegium  Dziekańskie  WNS).  Prodziekan  ds.  kształcenia  jest  zobowiązana  do
ustosunkowania  się  do  wniosków  z  ewaluacji  i  raportów  oraz  przedstawienia  koncepcji
naprawczych, po uprzednim zapoznaniu się ze stanowiskiem członków Wydziałowej Komisji
do spraw Jakości Kształcenia (przede wszystkim dyrektorów instytutów). Przekłada się to na
konkretne decyzje dotyczące m.in. programów studiów (np. postulowane zmiany usytuowania
zajęć na ostatnich latach studiów w taki sposób, by odciążyć studentów, by mogli pisać prace
dyplomowe  i  przygotowywać  się  do  egzaminu  dyplomowego;  na  kierunku  pedagogika
specjalna  drugiego  stopnia  w  ostatnim  semestrze  studenci  realizują  tylko  105  godz.
dydaktycznych),  sposobu prowadzenia  zajęć  (np.  zmiany  w zakresie  wprowadzania  zajęć
warsztatowych: pedagogika specjalna I stopnia – 2 warsztaty, II stopnia – 3 warsztaty, czy
większego  nasycenia  zajęć  aspektami  praktycznymi;  na  kierunku  pedagogika  specjalna
powierzono zajęcia pracownikowi, który jest jednocześnie pracodawcą – dr Anna Prokopiak
jest prezesem Fundacji Alfa, prowadzącej  poradnie dla osób z autyzmem), usterek sprzętu
technicznego, wyposażenia sal wykładowych, czy wreszcie poprawy materialnych warunków
studiowania (np. postulaty poprawy bazy dydaktycznej, remontów auli w r. ak. 2017/2018,
czy nawet wyłączenia jednej auli z użytkowania w r. ak. 2018/2019).

Na  podstawie  monitorowania  zawodowych  karier  absolwentów  wprowadzono  do
programu studiów przedmiot Przedsiębiorczość dla I roku studiów I stopnia w wymiarze 30
godzin  (Załącznik  2  i  Załącznik  3:  Zarządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  do  programu
studiów  I  stopnia  oraz  studiów  jednolitych  magisterskich  przedmiotu  przedsiębiorczość
(warsztaty), kończącego się zaliczeniem na ocenę w wymiarze 30 godzin, z liczbą 2 punktów
ECTS. 

W systematycznej  ocenie  programu studiów biorą udział  interesariusze wewnętrzni
(kadra  prowadząca  kształcenie,  studenci)  oraz  interesariusze  zewnętrzni  (pracodawcy,
absolwenci kierunku). Wyrażaniu opinii na temat programu studiów i wprowadzaniu zmian
służą  ewaluacje  i  raporty  zawierające  konkretne  postulaty  oraz  formalne  i  pozaformalne
spotkania  pracowników Instytutu,  studentów,  absolwentów  i  pracodawców,  np.  cykliczne
zebrania i Rady Instytutu Pedagogiki (zob. Regulamin Organizacyjny Instytutu Pedagogiki),
spotkania  studentów  z  opiekunem  roku  (zob.  Regulamin  działania  opiekuna  roku  na
Katolickim Uniwersytecie  Lubelskim Jana  Pawła  II),  spotkania  opłatkowe i  wielkanocne,
absolutorium i pożegnanie studentów kończących studia w Instytucie Pedagogiki, wykłady i
warsztaty  gościnne  i  in.  Dzięki  tym  spotkaniom  uzyskujemy  kluczowe  (bo  jakościowe)
zebrane w toku indywidualnych rozmów informacje zwrotne dotyczące programu studiów.
Dotyczą one – w przypadku studentów i absolwentów – takich kwestii, jak poziom satysfakcji
z programu studiów, warunków studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia się. W ich
efekcie  od  bieżącego  roku  akademickiego,  na  prośbę  studentów,  uruchomiono  po  raz
pierwszy  specjalność  z  surdopedagogiki.  Z  kolei  nauczyciele  akademiccy  informują  o
warunkach realizacji zajęć oraz możliwości modyfikacji programu pod kątem zainteresowań
badawczych, zaś pracodawcy pożądanych kompetencji zawodowych. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom  wprowadzono  nowy  fakultet  –  Pomoc  rodzinie  w  zakresie  edukacji
integracyjnej  (warsztaty)  – prowadząca  dr  Magdalena Parzyszek) oraz  powierzono zajęcia
metodyczne praktykom – od bieżącego roku akademickiego ćwiczenia z Metodyki nauczania
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i  wychowania  uczniów  chorych  przewlekle  realizowane  są  przez  mgr  Beatę  Bralczyk  –
pracownika Zespołu Specjalnych Szkół Szpitalnych (część tych zajęć realizowana jest w/w
placówce).

Od  strony  formalnej  wymaga  się  zaopiniowania  programu  studiów  przez  Radę
Instytutu, Wydziałową i Uniwersytecką Komisję do spraw Jakości Kształcenia oraz samorząd
studentów  i  kolegium  pracodawców.  Konsultacje  z  interesariuszami  wewnętrznymi  i
zewnętrznymi realnie przyczynią się do wprowadzania zmian jakościowych w programach
studiów.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10:

Przejrzyste procedury dotyczące przebiegu procesu kształcenia zawarte w regulacjach
wewnętrznych  ułatwiają  projektowanie,  zatwierdzanie,  monitorowanie,  przegląd
i doskonalenie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Doskonały  kontakt  z  pracodawcami  i  absolwentami,  zwłaszcza  pozaformalny  (np.
podczas  spotkań  opłatkowych  z  interesariuszami  zewnętrznymi)  jest  okazją  do
indywidulanych rozmów nad koncepcją kształcenia i przyczynia się w sposób znaczący do
zmian w programie studiów. Jest wyrazem ich autentycznej troski o jakość kształcenia na
kierunku pedagogika specjalna w taki sposób, by odpowiadał aktualnym potrzebom rynku
pracy. Pomocne i cenne były uwagi dotyczące projektowanych specjalności  na jednolitych
studiach magisterskich na kierunku pedagogika specjalna.
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji,
z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów oceny programowej

POZYTYWNE NEGATYWNE

Czynniki
wewnętrzn

e

Mocne strony
1.  Wysoki poziom wsparcia studentów

z niepełnosprawnością.
2.   Innowacyjne metody kształcenia 

wdrożone w wyniku odbytych  
dydaktycznych kursów 
doskonalących oraz wyjazdów i 
staży zagranicznych. 

3. Efektywna współpraca z agendami 
wewnętrznymi KUL oraz 
instytucjami zagranicznymi.

4. Przejrzyste procedury dotyczące 
przebiegu procesu kształcenia.

5. Wysokie kwalifikacje oraz 
kompetencje kadry badawczo-
dydaktycznej oraz doktorantów 
również w zakresie 
międzynarodowym. 

Słabe strony

1. Wyzwaniem jest konieczność 
stałej poprawy jakości usług dla 
studentów z 
niepełnosprawnościami (szersze 
wprowadzenie zasad 
projektowania uniwersalnego i 
innych usług) 
1. Zbyt duże obciążenie 
pracowników naukowych 
sprawozdawczością i 
dokumentowaniem własnych 
osiągnięć i dorobku.
2. Zawężony dostęp do sal 
dydaktycznych oraz ich niepełne 
wyposażenie.

Może
dodać 

Czynniki
zewnętrzne

Szanse
1. Nowe inicjatywy konferencji 

międzynarodowych oraz  projektów 
badawczo-naukowych (np. z 
funduszy norweskich)

2. Aktywna i szeroka współpraca z 
interesariuszami zewnętrznymi, w 
tym z organizacjami pozarządowymi.

3. Udział w ministerialnych zespołach 
eksperckich. 

Zagrożenia
1. Niski status zawodu pedagoga 

specjalnego.
2. Zmienność rynku pracy, 

ograniczone możliwości 
zatrudnienia na terenie 
Lubelszczyzny. 

3. Ciągłe zmiany legislacyjne w 
systemie szkolnictwa wyższego .

 (Pieczęć uczelni)

………………………………………………… …………………………………………
(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora)

…………………..……., dnia …………………. 
(miejscowość
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