
Przygotowanie pedagogiczne

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nie posiadających 
przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata 

lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów. 
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają 

uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy 
w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane 

w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela.

Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

Studia przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, 
ukończone studia wyższe. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia 

nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 
Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności 

i umiejętności pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. 
Absolwenci studiów znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie 

komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. 
Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności etycznej 

i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi pozwoli im dołączyć 
do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki.

Czesne za całość wynosi 2400 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Czesne za całość wynosi 2400 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)



Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji 
osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli,
 absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału 
rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: 

od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie 
do aktywności zawodowej. 

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi 
uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących 
potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę 
z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania 
wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym 

nieprawidłowym rozwojem. 
Program Studiów obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizacji 

indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
i działań wspomagających rodzinę. 

Absolwenci Studiów otrzymują uprawnienia do pracy w zespołach 
wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, 

szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych. 
Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym   

i przygotowaniem pedagogicznym.

Czesne za całość wynosi 3000 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Czesne za całość wynosi 3000 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka



Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna skierowane są do  nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów 
zatrudnionych w szkołach wszystkich typów oraz absolwentów wyższych studiów zawodowych 

i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, dając uprawnienia pedagoga specjalnego 
do nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w tym 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi 

z dysfunkcjami rozwojowymi różnego stopnia w szkołach, innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do pracy na stanowisku 

pedagoga specjalnego, doradcy – konsultanta w instytucjach opieki i wychowania 
w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także w placówkach realizujących 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Czesne za całość wynosi 3000 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia 
zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej 

w klasach 0–III. Efektem kształcenia będzie wypromowanie absolwenta 
o specjalności nauczyciel języka angielskiego we wczesnej edukacji. 

Uczestnikami studiów mogą być pracujący nauczyciele w przedszkolach 
i szkołach podstawowych oraz różnego typu placówkach realizujących opiekę, 

wychowanie i edukację, ponadto absolwenci innych kierunków studiów 
pedagogicznych, humanistycznych, społecznych posiadający uprawnienia 

pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego 
lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

Studia zawierają blok doskonalenia umiejętności językowych nauczyciela.

Wczesne nauczanie języka obcego

Czesne za całość wynosi 3000 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.



Terapia pedagogiczna

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej 
i jej praktyczne zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń 

w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, 
wiek przedszkolny i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną 

w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu 
i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania 

odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie 
do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami 

w czytaniu i pisaniu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
potwierdza uzyskanie kwalifikacji do pracy  w grupach przedszkolnych 

i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia 
terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

SURDOPEDAGOGIKA
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej 

z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak,
 aby uczestnicy osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami 

niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych 
i dostępnych środków.

TYFLOPEDAGOGIKA
Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców pracujących 

lub chcących pracować w szkołach lub placówkach dla dzieci 
i osób niewidomych lub niedowidzących.

Czesne za całość wynosi 3000 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Czesne za pojedyncze studia wynosi 3000 złotych. 
CZESNE ZA DWA KIERUNKI JEDNOCZEŚNIE WYNOSI 4500 złotych.

Płatne w miesięcznych ratach.

Pedagogika specjalna w zakresie
SURDOPEDAGOGIKI / TYFLOPEDAGOGIKI 



Zarządzanie oświatą

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej 
dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych 

w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. 
Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne 
w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk 

kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących 

i nadzorujących działalność oświatową.

Czesne za całość wynosi 2400 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Czesne za całość wynosi 3000 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi 
w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, 

nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. 

Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane 
z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy 

i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa 
i udzielania pierwszej pomocy. 

Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym 
prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci 

w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.



Studia przedmiotowe

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne 
do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu oraz przygotowania 
dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. 

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę teoretyczną, 
którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym 

(dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi 
do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, 

scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

Nowość:
Pedagogika specjalna - rewalidacja

Czesne za semestr 1000 zlotych

Integracja sensoryczna

Czesne za całość wynosi 3000 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

Celem studiów podyplomowych jest  wyposażenie absolwentów w wiedzę 
i umiejętności dotyczące anatomii i fizjologii,  psychologii rozwoju, 

teorii i praktyki dotyczącej terapii integracji sensorycznej i jej wpływu 
na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka.

 Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem 
na funkcjonowanie dziecka.  

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do prowadzenia 
samodzielnej obserwacji diagnostyczno - klinicznej dziecka oraz określenia 

pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Czesne za całość od 4500 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.
UWAGA: Studia realizowane w wybranych ośrodkach.

Studia wymagają udziału w zajęciach.



PEŁEN WYKAZ STUDIÓW Z CENNIKIEM

Nazwa kierunku
liczba 

semestrów

czesne 

semestralne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 3 1000

Integracja sensoryczna 3 1500

Logopedia 4 1000

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną 3 1000

Pedagogika specjalna 3 1000

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób   

z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 800

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób    z 

autyzmem oraz Zspołem Aspergera 3 1000

Pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki 3 1000

Pedagogika specjalna w zakresie tyflopedagogiki 3 1000

Przygotowanie pedagogiczne 3 800

Socjoterapia 3 1000

Terapia pedagogiczna 3 1000

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 2 1200

Pedagogika lecznicza 3 1000

Terapia rodzin 3 1000

Biologia w szkole 3 1000

Chemia w szkole 3 1000

Doradztwo zawodowe 3 1000

Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000

Fizyka w szkole 3 1000

Geografia w szkole 3 1000

Historia w szkole 3 1000

Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000

Jezyk polski w szkole 3 1000

Matematyka w szkole 3 1000

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 3 1000

Podstawy przedsiębiorczości w szkole 3 1000

Przyroda w szkole 3 1000

Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000

Wiedza o społeczeństwie 3 1000



INNE NASZE PROPOZYCJE:
# studia I stopnia na kierunku 
# studia I stopnia na kierunku 
# studia II stopnia na kierunku  (Uwaga: dla czynnych nauczycieli
     tryb indywidualny - 12 miesięcy)
#  
    Studia I lub II stopnia dla kandydatów do pracy w formacjach mundurowych,
    służbach państwowych, administracji publicznej (zarządzanie kierunkowe)
   Szczegóły na 
#  - studia I lub II stopnia dla osób
    związanych z wychowaniem pro-obronnym,  wojskami obrony terytorialnej
    oraz zwiazanych z bezpieczeństwem publicznym
STUDIA I i II STOPNIA prowadzimy w formule zaocznej, wspomaganej SWKNO:
systemem kształcenia na odległość. Studia dostępne w całym kraju, informacje
na stronie www.praktycznestudia.pl. 

 - studia dla osób z doświadczeniem 
zawodowym (studia krótsze nawet o 50%) - udziela Konsultant Krajowy:

Radosław Żurek 695 777 559
 

PEDAGOGIKA 
PEDAGOGIKA SPECJALNA 
PEDAGOGIKA

STUDIA MUNDUROWE - nowość!

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

WYSOKIE STYPENDIA SOCJALNE! 
Informacji o programach specjalnych

http://studiamundurowe.pl/ tel.: 697 777 455

   

Nazwa kierunku
liczba 

semestrów

czesne 

semestralne

Zarządzanie w oświacie 2 1200

Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000

Resocjalizacja 3 1000

Coaching i tutoring w szkole 2 1750

Andragogika 2 1200

Gerentologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200

Administracja publiczna 2 1200

Architektura krajobrazu 2 1200

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200

E-administracja 2 1200

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1200

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1200

HR Business Partner 2 2100

Kontrola zarządcza 2 1200

Logistyka 2 1200

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200

Rolnictwo 2 1200

Samorząd terytorialny 2 1200

Trener w organizacji 2 2000

Zarządzanie w biznesie 2 1200

Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200

Zielarstwo i fitoterapia 2 1200
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