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Studia prowadzi 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w porozumieniu z Fundacją 

Oświatową - Europejskie Centrum Edukacyjnym w Koszalinie.  

Adresat studiów 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, wyższych 

studiów zawodowych (licencjackich), pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną 

wykluczeniem społecznym oraz nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w szkolnictwie ogólnodostępnym. 

Wymagane 
dokumenty  

 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia 

 dyplom/świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania 

zawodu nauczyciela/przygotowania do nauczania przedmiotu 

 ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na 

stronie : podyplomowe.ukw.edu.pl 

Program studiów 
obejmuje m.in. 

1. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii. 

2. Regulacje prawne i postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością                   
i  niedostosowaniem społecznym. 

3. Psychopedagogika rodziny dziecka z niepełnosprawnością lub niedostosowaniem       
społecznym. 

4. Diagnostyka psychopedagogiczna. 

5. Pedagogika specjalna. 
6. Pedagogika resocjalizacyjna. 

7. Socjoterapia w obszarze profilaktyki społecznej. 
8. Resocjalizacja i socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym                       

i w środowisku  otwartym. 
9. Kierunki resocjalizacji i socjoterapii nieletnich w Polsce i zagranicą. 

10. Dydaktyka specjalna. 
11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej. 

12. Metodyka pracy resocjalizacyjnej. 

13. Aktywna edukacja i socjoterapia. 
14. Oddziaływanie technologii informacyjnych w resocjalizacji i socjoterapii. 

15. 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. 

Nabór 
 


