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Studia prowadzi 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w porozumieniu 

z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie.  

Adresat studiów 

Studia adresowane są do czynnych nauczycieli i absolwentów studiów wyższych 

pedagogicznych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów, a także pedagogów, 

którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością 

intelektualną i z zaburzeniami autystycznymi . 

Wymagane 
dokumenty  

 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia 

 dyplom/świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje do 

wykonywania zawodu nauczyciela 

 ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej 

rejestracji na stronie : podyplomowe.ukw.edu.pl 

Program studiów 

obejmuje m.in. 

1. Zaburzenia autystyczne i zespół Aspergera 

2. Uwarunkowania procesu edukacyjno-terapeutyczno-rewalidacyjnego. 
3. Główne obszary terapii psychologicznej osób ze spektrum autyzmu. 

4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu. 
5. Terapia i rewalidacja psychologiczna osób ze spektrum autyzmu. 

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. 
7. Dydaktyka specjalna. 

8. Metodyka wychowania osób ze spektrum autyzmu na etapie 
przedszkolnym. 

9. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu na etapie szkoły 

podstawowej. 
10. Metodyka kształcenia osób ze spektrum autyzmu na etapie szkoły 

ponadpodstawowej. 
11. Metodyka rewalidacji osób ze spektrum autyzmu 

12. Komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu. 
13. Rodzina w edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu 

14. Niepełnosprawności sprzężone. 
15. Aktywizacja zawodowa osób ze spektrum autyzmu. 

16. Praktyka. 

Organizacja 

 studia trwają 2 semestry (rozpoczęcie: październik lub w luty/marzec; 

 miejsce prowadzenia zajęć: Koszalin; 

 zajęcia odbywają się w formie jedno lub dwudniowych zjazdów (sobota/niedziela); 

 program obejmuje 375 godz. w tym 120 godz. praktyki; 

 zajęcia są zorganizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz 

konsultacji i są prowadzone w salach dydaktycznych 

lub pracowniach Fundacji. 

             Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach 

dydaktycznych oraz zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wymaganych programem 

studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych wydane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
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