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Dla kogo? Program studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z 

arteterapią jest skierowany do nauczycieli, wychowawców, 

pedagogów i psychologów szkolnych, animatorów kultury z 

przygotowaniem pedagogicznym, pracujących z uczniami: 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 

ośrodków szkolno-wychowawczych i in. w myśl ustawy Prawo 

światowe, art. 2 ( Dz.U. 2017 poz.59; źródło: isap.sejm.gov.pl ; 

dostęp 19.07.2018)  

Program uwzględnia posiadane przez uczestników przygotowanie 

tak, aby studia umożliwiły uzyskanie wiedzy i umiejętności 

odpowiednich do prowadzenia różnorodnych form terapii 

pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi 

posiadającymi opinie i orzeczenia.  

Jakie kwalifikacje/ 

uprawnienia po 

studiach? 

Absolwent nabywa uprawnienia terapeuty pedagogicznego w myśl 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz.1591; źródło: 

isap.sejm.gov.pl ; dostęp 19.07.2018). 

Po ukończeniu zajęć absolwent potrafi diagnozować potrzeby 

psychologiczne dzieci i młodzieży; projektować zajęcia edukacyjne 

korygujące trudności emocjonalne dzieci i młodzieży poprzez 

kontakt ze sztuką; projektować zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

problemami w nauce; zastosować techniki plastyczne i muzyczne 

umożliwiające osiągnięcie sukcesu; organizować proces 

terapeutyczny.  

Efekty szczegółowe: 

Po ukończeniu zajęć absolwent: 

a)      posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną obejmującą 

terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności 

pedagogicznej w tym terapeutycznej, pozwalającą na 

rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi 

dyscyplinami; 

b)      ma specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne 

do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, 



projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji 

działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, 

opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i/lub terapeutycznej) 

w odniesieniu do grup i jednostek; 

c)      wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności  i kompetencji 

pedagogicznych                                           (z wykorzystaniem 

nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, 

organizowania i przetwarzania informacji i materiałów); 

d)     umiejętnie komunikuje się zarówno ze 

specjalistami,                                jak i z osobami spoza grona 

specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik; 

e)      charakteryzuje się pogłębioną wrażliwością etyczną, 

refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem 

odpowiedzialności; 

f)       jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych w 

wybranym obszarze działalności pedagogicznej 

(wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, 

pomocowej i/lub terapeutycznej) w twórczy i refleksyjny 

sposób.  

Liczba punktów ECTS: 60 punktów ECTS  

Liczba godzin: 400 godzin (293 godz. w systemie stacjonarnym + 107 godz. online) 

Czy program 

obejmuje praktyki? 

Program przeznaczony jest dla czynnych nauczycieli,  

którzy odbywają praktyki we własnych szkołach i placówkach. 

Skrócony opis oferty Program studiów obejmuje pięć modułów realizowanych podczas 

sobotnio – niedzielnych zjazdów w formie wykładów, ćwiczeń  

i warsztatów arteterapii w pięciu modułach. Kończy się napisaniem 

pracy dyplomowej  w formie programu terapeutycznego z 

zastosowaniem metod arteterapii.  

 1. Blok tematyczny / moduł I - Psychoedukacja: 65 h (35 online) 

2. Blok tematyczny / moduł II - Metodyczne podstawy pracy z 

dziećmi:                75h (25 online) 

3. Blok tematyczny / moduł III – Organizacja procesu 

terapeutycznego -komunikacja i budowanie relacji w grupie: 40 h 

(15 godz. online) 

4. Blok tematyczny / moduł IV - Poznawanie różnorodnych form 

aktywności artystycznej: 90 h 



5. Blok tematyczny / moduł V – Warsztaty arteterapii: 130 h (32 

godz.  

online) 

Wymogi związane z 

ukończeniem 

studiów: 

1. Obecność na zajęciach (absencja nie większa niż 20%). 

2. Aktywność na zajęciach przejawiająca się w wykonywaniu 

ćwiczeń obligatoryjnych, uczestniczeniu w sesjach 

terapeutycznych, projektowaniu i przeprowadzeniu sesji 

terapeutycznych  

z wykorzystaniem metod arteterapeutycznych. 

3. Staranne wykonywanie prac artystycznych w ramach 

modułu Różnorodne formy aktywności artystycznej.  

4. Napisanie pozytywnie ocenionej przez promotora i 

recenzenta pracy końcowej w formie programu 

terapeutycznego  

z zastosowaniem metod arteterapii dla wybranego 

przypadku indywidualnego lub grupowego.  

Warunki otrzymania 

świadectwa: 

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych jest zdanie wszystkich egzaminów, zaliczenie 

przedmiotów obligatoryjnych na ocenę pozytywną oraz 

przystąpienie do egzaminu końcowego – dyplomowego. 

Oczywistym warunkiem jest także uregulowanie wszelkich opłat 

związanych ze studiowaniem.   

Cena za semestr:  1500 zł (trzy semestry)  

Organizacja zajęć: zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie) 

oraz zajęcia online 

Dane kontaktowe:  

adres, mail, telefon, 

strona www 

adres sekretariatu: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. 

Jana Długosza w Częstochowie, ul. J. Dąbrowskiego 14, 42-200 

Częstochowa  

ws.cow2@ujd.edu.pl           

tel./fax: (+48) 343656626   

  

 


