Nauk Społecznych
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością intelektualną
Studia przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata lub magistra
Dla kogo?
kierunku pedagogika, jak również dla osób, które ukończyły studia wyższe
na kierunkach innych niż pedagogiczne, posiadających przygotowanie
pedagogiczne, a nie dysponujących przygotowaniem z zakresu pedagogiki
specjalnej.
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze nabędą kwalifikacje
Jakie kwalifikacje/
do pracy w instytucjach edukacyjnych (oświatowych) oraz w placówkach
uprawnienia po
opiekuńczo - wychowawczo - resocjalizacyjnych, stowarzyszeniach,
studiach?
domach pomocy społecznej. Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Liczba punktów ECTS: 62 (52 dydaktyka; 10 praktyki)
450 dydaktycznych
Liczba godzin:
Czy program obejmuje Praktyki - 180 godz.
praktyki?
Studia Podyplomowe przyczynią się do nabycia przez słuchacza
Skrócony opis oferty
niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną. Studia trwają 3 semestry; zajęcia
sobota, niedziela (2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem zjazdów).
Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie określonych w programie
Wymogi związane z
ukończeniem studiów: efektów uczenia się, wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie
dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk, napisanie pracy końcowej,
która zostanie pozytywnie oceniona przez promotora i recenzenta, złożenie
egzaminu końcowego.
Warunki otrzymania Warunkiem otrzymania świadectwa jest wniesienie w całości opłaty za
studia podyplomowe, której wysokość określona została w umowie
świadectwa:
zawartej pomiędzy słuchaczem a Uczelnią o warunkach odpłatności za
studia
Około 1400-1500 zł. za semestr (kwota uzależniona od ilości słuchaczy,
Cena za semestr:
możliwość płatności w dwóch ratach) za semestr.
Budynek UJD ul. Waszyngtona 4/8; placówki edukacyjne i opiekuńczoOrganizacja zajęć:
wychowawczo-resocjalizacyjne na terenie miasta.
Sekretariat: mgr Wiesława Nabiałczyk ul. Waszyngtona 4/8 ;
Dane kontaktowe:
Wydział:
Nazwa studiów:

adres, mail, telefon,
strona www

Częstochowa; p.329 ;
e-mail: znp@ujd.edu.pl;

kierownik studiów
podyplomowych
mail kierownika
studiów
podyplomowych

tel:34/3784240 lub 503427480 nabór ciągły

Kierownik: dr hab. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, prof. UJD
Ul. Waszyngtona 4/8; 42-200 Częstochowa
a.siedlaczek-szwed@ujd.edu.pl

