
Studia Podyplomowe w zakresie 
EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ

www.kul.pl/podyplomowe

Liczba semestrów

Opłata za semestr 

Zasady rekrutacji 

Kontakt 

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

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

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

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

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

2.  kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem;

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

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

5. 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu);

2 semestry

1600 zł/semestr

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

7.  zgodę odpowiednich władz  (w przypadku osób 
duchownych)

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

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

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

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

Dodatkowe wymagania do podjęcia studiów: 
posiadanie kwalifi kacji pedagogicznych



Adresaci studiów 

Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowa-
ne zostały zgodnie ze standardami zapisanymi w roz-
porządzeniu MNiSW z dn. 17.12.2012. W programie 
przewidziano 140 godzin zajęć w zakresie przygotowa-
nia psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, m.in.  
psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną, elementy psycho-
logii klinicznej i psychopatologii, pedagogika specjalna. 
Studenci poznają także podstawy prowadzenia zajęć 
z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zwłaszcza 
w aspekcie rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy) 
oraz różne metody komunikacji alternatywnej. Studenci 
nabędą także kompetencje pozwalające im skutecznie 
pracować z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną oraz z dorosłymi i starszymi osobami z taki-
mi trudnościami, co jest szczególnie ważne w związku 
ze zmianami demografi cznymi i starzeniem się społe-
czeństw. Blok  90 godzin zajęć z zakresu dydaktyki spe-
cjalnej obejmuje metodykę pracy z uczniami z różnymi 
stopniami i typami niepełnosprawności intelektualnej 
w ramach poszczególnych typów zajęć: rewalidacyj-
nych, rewalidacyjno-wychowawczych, terapeutycznych, 
w tym także  arteterapetutycznych. Elementem studiów 
jest także pogłębianie wiedzy i umiejętności metodolo-
gicznych – studenci uczestniczą w seminarium nauko-
wym, prowadzą prace badawcze o charakterze studium 
indywidualnego przypadku oraz przygotowują empirycz-
ną pracę końcową. Praktyka pedagogiczna obejmuje 120 
godzin zajęć i będzie odbywać się zarówno w placów-
kach specjalnych jak i ogólnodostępnych, w których uczą 
się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej i innych placów-
kach wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

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

Opis studiów

Na studia zapraszamy osoby chcące pogłębić swoją 
wiedzę i  kompetencje praktyczne w zakresie pracy 
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Formalnie 
studentami mogą zostać absolwenci studiów wyższych 
z uprawnieniami pedagogicznymi 

Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności 
praktyczne konieczne do podejmowania czynności 
zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną  

  Absolwent posiada podstawową i aktualną wiedzę 
z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością  
intelektualną 

  Absolwent jest przygotowany do wykonywania 
czynności o charakterze diagnostycznym 
i wspomagającym oraz prowadzenia zajęć 
rehabilitacyjnych,  rewalidacyjnych, terapeutycznych 
i edukacyjnych z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną w wieku od niemowlęctwa do okresu 
starości 

  Absolwent jest przygotowany do tworzenia 
indywidualnych programów diagnostyczno-
terapeutycznych dla osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną i do kierowania tym procesem 
we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi 
specjalistami. 

  Absolwent jest przygotowany do samokształcenia 
i samodzielnego studiowania literatury naukowej 
(także obcojęzycznej) z zakresu pedagogiki osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

  Absolwent może być zatrudniony w charakterze 
nauczyciela – oligofrenopedagoga w przedszkolach, 
szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, jako 
nauczyciel wspomagający lub asystent nauczyciela 
w przedszkolach lub szkołach podstawowych 
integracyjnych, asystent ucznia niepełnosprawnego 
w szkołach ogólnodostępnych, jako 
oligofrenopedagog w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, 
środowiskowych domach samopomocy, domach 
pomocy społecznej, w poradniach, świetlicach 
i innych placówkach prowadzonych przez 
stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Umiejętności  


