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SPIS TREŚCI

WSTĘP
Szanowni Państwo,

Witamy na łamach informatora Wyższej Szkoły Biznesu i  Nauk o  Zdrowiu – Wydziału Zamiejscowego  
w Rybniku. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA oraz szero-
kim zakresem studiów podyplomowych! 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu rozpoczęła swoją działalność 21.09.2006 Decyzją Ministra Na-
uki i  Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia stale rozwija się i  poszerza swoją ofertę; stawiając na wysoką ja-
kość kształcenia i  praktyczną naukę zawodu. W 2017 r. uzyskała uprawnienia do prowadzenia Wydziału  
Zamiejscowego w Rybniku na kierunku PEDAGOGIKA. 

W ramach kierunku proponujemy specjalności: 

•	 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

•	 pedagogika resocjalizacyjna 

•	 prewencja kryminalna 

•	 coaching 

•	 zarządzanie zasobami ludzkimi

                                                                                                                       Zapraszamy na Studia! 
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Pedagogika

SPECJALNOŚCI:
•	 obszar pedagogiki resocjalizacyjnej
•	 obszar pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
•	 obszar pedagogiki pracy

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Uzyskany tytuł: licencjat

STUDIA I STOPNIA
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Studia licencjackie na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania 
szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.

Program studiów na kierunku Pedagogika przygotowuje do wykonywania zadań pedagoga w różnych śro-
dowiskach pracy i obejmuje:

•	dwa	moduły	obowiązkowe,	rozwijające	ogólną	wiedzę,	umiejętności	i kompetencje	społeczne	niezbędne	
w pracy każdego pedagoga, realizowane w całym toku kształcenia,

•	trzy	obszary	specjalnościowe,	w ramach	których	student	dokonuje	wyboru	jednego	z obszarów	specjal-
nościowych po pierwszym roku kształcenia, z którego wybiera dwie specjalności, tworzące indywidualną 
ścieżkę kształcenia – specjalności realizowane są od trzeciego do szóstego semestru.

W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach 
i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych 
związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju czło-
wieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, 
zgodnie z wybraną specjalnością. jest gotów do prowadzenia prostej analizy procesów i systemów eduka-
cyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 

KIERUNEK PO KONTROLI POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ  
UZYSKAŁ OCENĘ BARDZO DOBRĄ

INFORMACJE OGÓLNE
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PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Program specjalności Pedagogika resocjalizacyjna uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji 
osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów za-
kłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników 
diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym 
i otwartym.

PREWENCJA KRYMINALNA
Program specjalności Prewencja kryminalna przewiduje nabycie wiedzy o  zapobieganiu przestępczości 
i popełnianiu wykroczeń przez ludzi w różnych fazach życia. Uwzględnia wiedzę i umiejętność analizowa-
nia mechanizmu zjawisk kryminogennych oraz konstruowanie planów przeciwdziałania im w perspektywie 
działania różnych instytucji.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

•	 planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowi-
skach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,

•	 kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące 
i prewencyjne, 

•	 planowania i organizowania bezpiecznej przestrzeni, prowadzenia w tym celu także działalności profilak-
tycznej,

•	 diagnozowania stanu i dynamiki rozwoju dewiacji, patologii i zagrożeń społecznych, 

•	 planowania i podejmowania profesjonalnych działań profilaktycznych, szczególnie wobec zagrożeń 
współczesnego świata, m.in. internetoholizmu, bigoreksji, cyberprzemocy i innych. 

•	 prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka”,

•	 umiejętności psychoedukacyjnych i psychokorekcyjnych w pracy z grupą socjoterapeutyczną.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

•	 zakłady karne, 

•	 służby resocjalizacyjne, np. zakłady poprawcze,

•	 placówki socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze, 

•	 sądownictwo (np. kurator sądowy),

•	 organizacje pozarządowe,

•	 Policja,

•	 ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień,

•	 pogotowia opiekuńcze, 

•	 ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej

•	 szkoły,

•	 domy dziecka,

•	 świetlice socjoterapeutyczne,  

•	 schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

•	 studia II stopnia na kierunkach w obszarze nauk społecznych,

•	 studia podyplomowe.

OBSZAR PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
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PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
Program specjalności Pedagogika przedszkolna kładzie nacisk na nabycie kompetencji umożliwiających 
zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat 
procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą przedszkolną.

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
Program specjalności Pedagogika wczesnoszkolna umożliwia zdobycie praktycznego przygotowania w ob-
szarze wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktywności i organi-
zowania zajęć zintegrowanych, określonych podstawą programową dla edukacji początkowej klas I-III szkoły 
podstawowej. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji po-
znawczej oraz umiejętności kierowania grupą wczesnoszkolną.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

•	 przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu albo w klasach I-III szkoły podstawowej (w zależności 
od wybranej specjalności)

•	 diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydaktycznych dotyczących dojrzałości szkolnej, dynamiki 
procesów zachodzących w grupie przedszkolnej / w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zachowań 
dysfunkcyjnych

•	 planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i dy-
daktycznej w przedszkolu / szkole

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

•	 żłobki

•	 przedszkola

•	 punkty przedszkolne

•	 szkoły podstawowe – klasy 
I-III

•	 organizacje pozarządowe 
(NGO)

SUGEROWANA ŚCIEŻKA 
KARIERY:

•	 studia II stopnia na kie-
runkach w obszarze nauk 
społecznych

•	 studia podyplomowe

OBSZAR PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ  
I WCZESNOSZKOLNEJ
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OBSZAR PEDAGOGIKI PRACY

COAChING
Program specjalności coaching pozwala zrozu-
mieć istotę coachingu jako metodyki umoż-
liwiającej rozwój potencjału człowieka. 
Uwzględnia również nabycie umiejętności 
i  kompetencji w  zakresie wykorzysty-
wania coachingu w  różnych obszarach 
życia społecznego. Umożliwia także 
zdobycie wiedzy dotyczącej budowa-
nia relacji międzyludzkich, służących 
osobistemu i zawodowemu rozwojo-
wi oraz wysokich kompetencji inter-
personalnych.

ZARZĄDZANIE ZA-
SOBAMI LUDZKIMI
Program specjalności Zarządzanie 
zasobami ludzkimi umożliwia zdoby-
cie wiedzy pedagogicznej, psycho-
logicznej i  socjologicznej dotyczącej 
pracy ludzkiej w  kontekście pracy za-
wodowej. Uwzględnia także wykształce-
nie umiejętności w  zakresie organizowa-
nia stanowisk pracy i kierowania zespołem.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I  UMIE-
JĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

•	 projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia 
indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeń-
stwie,

•	 wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,

•	 tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,

•	 udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,

•	 trenowania kompetencji przywódczych liderów,

•	 prowadzenia szkoleń bhp,

•	 strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, 

•	 doradztwa personalnego oraz rozwoju zawodowego człowieka.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

•	 działy hr i organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,

•	 firmy szkoleniowe,

•	 agencje zatrudnienia,

•	 sektor organizacji pozarządowych (ngo). 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

•	 studia II stopnia na kierunkach w obszarze nauk społecznych,

•	 studia podyplomowe.
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Pedagogika

RODZAJE STUDIÓW PODYPLOMOWYCh:
•	 edukacja wczesnoszkolna 
 (wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne)
•	 oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób  
 z niepełnosprawnością intelektualną
•	 terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
•	 logopedia
•	 wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji  
 oraz rewalidacja uczniów  z autyzmem i/lub zespołem aspergera
•	 i inne

STUDIA PODYPLOMOWE
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Studia przeznaczone są dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne i chcących 
uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I-III szkoły 

podstawowej

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
(WYChOWANIE PRZEDSZKOLNE 

I WCZESNOSZKOLNE)

Ogólny cel kształcenia:

celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Propono-
wany program ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu nowoczesnej metodyki pracy przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

•	 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjaliza-
cji, wychowania i nauczania – uczenia się

•	 posiada wiedzę z  zakresu dydaktyki i  szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w  wczesnej 
edukacji dziecka , popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu

•	 posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły,  w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania 
programu nauczania do potrzeb i możliwości wychowanków i uczniów

•	 wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

•	 umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami dzia-
łalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
oraz specjalistami wspierającymi ten proces

•	 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospo-
łecznymi i poczuciem odpowiedzialności

•	 jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas 0-III

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zali-
czenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

•	 złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

•	 złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

•	 złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

•	 złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

•	 psychopedagogiczne podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

•	 metodyka wychowania w przedszkolu i klasach I-III

•	 diagnozowanie, monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów w klasach I-III

•	 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Czas trwania studiów:

3 semestry, 500 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 
godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).
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OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA,  
REhABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwa-
lifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Ogólny cel kształcenia:

Studia dają uprawnienia do nauczania i  terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygo-
towują do pracy m.in. w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji i ośrodkach szkolno-wy-
chowawczych.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Powinien zostać przygotowany do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem niepełno-
sprawnym intelektualnie. celem ogólnym programu kształcenia jest wyposażenie absolwenta w  wiedzę 
i umiejętności:

•	 psychologiczno- pedagogiczne związane ze specyfiką pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

•	 dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu kształcenia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie

•	 profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom niepełno-
sprawności intelektualnej dzieci i młodzieży, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga spe-
cjalnego w zakresie rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplo-mowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zali-
czenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

•	 złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

•	 złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

•	 złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

•	 złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

•	 metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w nauce

•	 metodyka opieki i wychowania osób głębiej upośledzonych umysłowo 

•	 metodyka nauczania i wychowania osób lekko upośledzonych umysłowo 

•	 współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiki (w  tym relacja społeczna osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i praca z rodziną) 

Czas trwania studiów:

3 semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 
godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).
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Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwa-
lifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

TERAPIA PEDAGOGICZNA 
I REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Ogólny cel kształcenia:

Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicz-
nej uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyj-
nymi innego typu. 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Powinien zostać wyposażony  w wiedzę i umiejętności:

•	 psychologiczno- pedagogiczne związane z diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów

•	 dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu terapii pedagogicznej

•	 profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom zakłóceń 
w procesie uczenia się, opieki i wychowania, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga-te-
rapeuty.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zali-
czenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

•	 złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

•	 złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

•	 złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

•	 złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

•	 diagnostyka i diagnoza psychopedagogiczna ucznia jako podstawa indywidualizacji nauczania i  terapii 
pedagogicznej 

•	 metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w nauce pisania i czytania 

•	 metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w nauce matematyki 

•	 metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego  

Czas trwania studiów:

3 semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 
godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).
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LOGOPEDIA

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, szczególnie 
do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Ogólny cel kształcenia:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek 
oświatowych (osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach lo-
gopedycznych.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie powinien zostać przygotowany do:

Diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każ-
dym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwent 
posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych.

świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zalicze-
nia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe 

złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu

metodyka pracy logopedycznej

zaburzenia porozumiewania językowego

psychologiczne podstawy logopedii

czas trwania studiów:

4 semestry, 750 godzin (600 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 
godz. praktyki w wybranej placówce).
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Studia podyplomowe kierowane są do czynnych zawodowo nauczycieli i wychowawców wszyst-
kich typów placówek oświatowych oraz osób mających ukończone co najmniej studia pierwszego 

stopnia z zakresu pedagogiki lub pedagogiki specjalnej.

WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZ-
WOJU I EDUKACJI ORAZ REWALIDACJA UCZNIÓW  

Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPERGERA

Ogólny cel kształcenia:

celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci 
i młodzieży z autyzmem, współpracę z  ich rodzicami a  także ze  specjalistami zajmującymi się diagnozą, 
leczeniem, terapią i wspomaganiem rozwoju osób autyzmem.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Pozna formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego uczniów auty-
stycznych, pozna zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania pla-
nów pracy z grupą.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obec-
ności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

•	 złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

•	 złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

•	 złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

•	 złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

•	 dydaktyka prowadzenia zajęć

•	 diagnoza autyzmu

•	 nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych

•	 metody komunikacji alternatywnej

•	 wczesne wspomaganie dzieci autystycznych

Czas trwania studiów:

3 semestry, 500 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 
godz. praktyka w wybranej placówce)
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DANE KONTAKTOWE

dZiaŁ RekRutaCJi:

Ośrodek Doskonalenia  
Kadr Pedagogiczno-Menedżerskich 
hElIOS

ul. Wysoka 25, Rybnik

tel.: 32 426 00 97, 532 532 426

rekrutacja.rybnik@medyk.edu.pl

www.medyk.edu.pl

www.pedagog.edu.pl

POZOSTAŁE RODZAJE  
STUDIÓW PODYPLOMOWCh

Proponujemy również pozostałe studia podyplomowe umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji 
do pracy jako nauczyciel kolejnego przedmiotu.

• BIOLOGIA
• GEOGRAFIA
• NAUCZANIE FIZYKI
• NAUCZANIE ChEMII
• NAUCZANIE INFORMATYKI
• NAUCZANIE MUZYKI
• NAUCZANIE PLASTYKI
• NAUCZANIE TEChNIKI
• GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
• WYChOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
• I INNE 
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NOTATKI:



dZiaŁ RekRutaCJi:
Ośrodek Doskonalenia Kadr Pedagogiczno-Menedżerskich 

hElIOS
ul. Wysoka 25, Rybnik

tel.: 32 426 00 97, 532 532 426
rekrutacja.rybnik@medyk.edu.pl


