
 

 

 

 

 

 
 

 

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu są adresowane 

do słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne pragnących uzyskać kwalifikacje 
uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i 
osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia. 

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje niezbędne do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych i podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną 
sprawnością intelektualną, o różnym stopniu upośledzenia. Absolwent studiów przygotowany jest 
do prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do 
możliwości psychofizycznych każdego ucznia oraz prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej, 
której nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, adekwatnego i efektywnego 
reagowania na wymogi otoczenia, by mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. 
Absolwenci są przygotowani do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-
wychowawczych, a także do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w 
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (moduł 
5). 

*) Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1575) - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu 
psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 
godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką 
pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie 
mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia 
studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia 
nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego 

 

  PLAN STUDIÓW 
 

LP. Nazwa przedmiotu 
E/Z 
po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
w tym 

w. ćw. 

  
PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNE SPECJALNE 

          

1 
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej , 
wychowawczej i klinicznej Z-I 25   25 6 

2 Pedagogika specjalna E-I 30 5 25 6 

3 Oligofrenopedagogika E-I 30 5 25 6 

4 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu Z-I 15   15 2 

5 Diagnoza osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Z-II 10   10 1 

6 Diagnoza osób niepełnosprawnych intelektualnie  Z-II 10   10 3 

7 

Rodzina i formy pracy z rodziną osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu  Z-I 9   9 1 

8 

Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu Z-I 5   5 1 

9 
 Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych Z-II 10   10 1 

  DYDAKTYKA SPECJALNA           

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB  
Z NIEPEŁNOPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

ORAZ ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU  2 semestry 

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 
Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn ul. Asnyka 10 

STUDIA PODYPLOMOWE 



WYMAGANE DOKUMENTY 

10 
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim E-II 20   20 6 

11 Rewalidacja indywidualna  Z-II 10   10 1 

12 Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną  Z-I 10   10 2 

13 
Metodyka nauczania i wychowania osób  z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu E-II 20   20 2 

14 
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym E-II 20   20 6 

15 Metody pracy w klasie integracyjnej  Z-II 8   8 1 

16 

Wykorzystanie technologii informacyjnej w wychowaniu i 
nauczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz  z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu Z-I 5   5 1 

17 Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych Z-II 10   10 3 

18 Seminarium Z-II 20   20 6 

Razem 267 10 257 55 

19 PRAKTYKA I (przygotowanie specjalne) Z-II 120 4 

  PRAKTYKA (przygotowanie merytoryczne)       

Liczba godzin (bez praktyki), ECTS -semestralnie E-5 267 60 

Liczba egzaminów i zaliczeń Z-14 E/Z   

Liczba godzin, punkty ETCS -ogółem 387 60 
 

 

 podanie o przyjęcie na studia 
 kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia - oryginał do wglądu 
 kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia 

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł 
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Dokumenty należy składać w WSIiE TWP Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 
11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10, pokój 16 lub 114  
tel. 89 752 37 53 wew.32 lub 40, kom. 519 062 016 oraz 533 456 255 
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