Trwa rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Sztuki:
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią.
Zapraszamy!

Wydział:
Nazwa studiów:
Dla kogo?

Jakie kwalifikacje/
uprawnienia po
studiach?

Wydział Sztuki
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i
choreoterapią przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców,
pedagogów i psychologów szkolnych, animatorów kultury z
przygotowaniem pedagogicznym, zainteresowanych zdobyciem
kwalifikacji i kompetencji w zakresie edukacyjnego, pedagogicznego
i terapeutyczno-pedagogicznego wykorzystania muzykoterapii i
choreoterapii.
Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych i dają:
- kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych z
rozszerzonymi
kompetencjami
choreoterapeutycznymi
w działalności pedagogicznej, edukacyjnej i terapeutycznopedagogicznej;
- kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej niezbędne do
prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach, placówkach
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (warunki i wymogi,
według których można prowadzić zajęcia z zakresu terapii
pedagogicznej, określają rozporządzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach);
- podstawowe kwalifikacje zawodu
przygotowanie do jego wykonywania.
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muzykoterapeuty

i

Liczba punktów
ECTS:
450
Liczba godzin:
Nie
Czy program
obejmuje praktyki?
Skrócony opis oferty Studia adresowane są do wszystkich osób chcących uzyskać nowe
kompetencje lub poszerzyć dotychczasowe w zakresie
wykorzystania form
muzykoterapeutycznych
i

choreoterapeutycznych w działaniach edukacyjnych i pedagogicznoterapeutycznych.

Wymogi związane z
ukończeniem
studiów:

Absolwent
nabędzie
umiejętności
prowadzenia
zajęć
muzykoterapeutycznych
z
poszerzonymi
kompetencjami
choreoterapeutycznymi. Poprzez
połączenie
zagadnień
pedagogiczno-terapeutycznych
i muzykoterapeutycznych
oraz
choreoterapeutycznych absolwent studiów uzyska szerokie
kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności twórczego
wykorzystania muzyki i jej wielorakiego wpływu na
psychosomatyczny ustrój człowieka niezależnie od wieku. Dzięki
modułowi dającemu kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej
absolwent będzie przygotowany do pracy nauczyciela zajęć
specjalistycznych w przedszkolach, szkołach, placówkach
oświatowych i oświatowo-wychowawczych.
Studia kierowane są do osób posiadających przygotowanie
pedagogiczne (zgodnie z brzmieniem ustawy) m.in. do nauczycieli
zatrudnionych w szkolnictwie różnych szczebli, pracowników
placówek
terapeutycznych,
opiekuńczo-wychowawczych,
kulturalno-oświatowych i do osób pragnących pracować w takich
placówkach. Studia adresowane są także do osób, które chcą
prowadzić własną firmę czy placówkę, funkcjonującą w obszarze
edukacji i kultury muzycznej.

Z powodu specyfiki studiów wymagane są zainteresowania
muzyczne oraz minimalne umiejętności muzyczne, takie jak
poczucie rytmu i podstawowe umiejętności wokalne, które zostaną
sprawdzone w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Warunki otrzymania Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie
studiów, praca dyplomowa.
świadectwa:
1500
Cena za semestr:
Według planu zajęć, nie częściej niż co dwa tygodnie, z
Organizacja zajęć:
uwzględnieniem możliwości stosowania metod kształcenia na
odległość
Kontakt:
Dane kontaktowe:
adres, mail, telefon, tel. 34 37 83 188
ws.cow2@ujd.edu.pl
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