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Pedagogika

SPECJALNOŚCI:
•	 pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
•	 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
•	 coaching
•	 asystent osoby starszej z elementami andragogiki

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Uzyskany tytuł: licencjat

STUDIA I STOPNIA

UWAGA!

STUDIA 
PEDAGOGIKA 

 II STOPNIA 
W PRZYGOTOWANIU
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studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby 
zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do 
wykonywania szeroko pojętego zawodu pedagoga zarówno w polsce, jak i w większości państw unii euro-
pejskiej.

program studiów na kierunku pedagogika przygotowuje do wykonywania zadań pedagoga w różnych śro-
dowiskach pracy i obejmuje:

• dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne 
w pracy każdego pedagoga, realizowane w całym toku kształcenia,

• cztery moduły specjalnościowe, spośród których student dokonuje wyboru jednego modułu po pierwszym 
roku kształcenia, który tworzy indywidualną ścieżkę kształcenia – program w ramach specjalności realizo-
wany jest od trzeciego do szóstego semestru.

w wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach 
i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych 
związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju czło-
wieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, 
zgodnie z wybraną specjalnością. jest gotów do prowadzenia prostej analizy procesów i systemów eduka-
cyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 

KIERUNEK PO KONTROLI POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ  
UZYSKAŁ OCENĘ BARDZO DOBRĄ

INFORMACJE OGÓLNE
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program specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii uwzględnia nabywanie wie-
dzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania 
przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. przygotowuje do działania 
adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego 
w środowisku zamkniętym i otwartym.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji 
oraz ich kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedosto-
sowania społecznego i przestępczości,

• planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowi-
skach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,

• kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące 
oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• zakłady karne, 

• służby resocjalizacyjne, np. zakłady poprawcze,

• placówki socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze, 

• sądownictwo (np. kurator sądowy),

• organizacje pozarządowe,

• policja,

• ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień,

• pogotowia opiekuńcze, 

• ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy 
społecznej

• szkoły,

• domy dziecka,

• świetlice socjoterapeutyczne,  

• schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

• studia II stopnia na kierunkach 
w obszarze nauk społecznych,

• studia podyplomowe.

OPŁATY:

tryb stacjonarny: 270 zł / m-c 
tryb niestacjonarny: 270 zł / m-c

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA 
Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII
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program specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie nacisk na nabycie kompetencji 
umożliwiających zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. umożliwia również zdobycie 
wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą 
przedszkolną, jak i wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktyw-
ności i organizowania zajęć zintegrowanych, określonych podstawą programową dla edukacji początkowej 
klas i-iii szkoły podstawowej. umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci 
motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą wczesnoszkolną.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu albo w klasach I-III szkoły podstawowej

• diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydakty-cznych dotyczących dojrzałości szkolnej, dynamiki 
procesów zachodzących w grupie przedszkolnej / w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zachowań dys-
funkcyjnych,

• planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i dy-daktycznej w przedszkolu / szkole,

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• żłobki

• przedszkola

• punkty przedszkolne

• szkoły podstawowe – klasy I-III

• organizacje pozarządowe (ngo)

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

• studia II stopnia na kierunkach w obsza-
rze nauk społecznych

• studia podyplomowe

OPŁATY:

tryb stacjonarny: 270 zł / m-c 
tryb niestacjonarny: 270 zł / m-c

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
I WCZESNOSZKOLNA



www.medyk.edu.pl7

COACHING

program specjalności coaching pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój 
potencjału człowieka. uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania 
coachingu w różnych obszarach życia społecznego. umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budo-
wania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji 
interpersonalnych.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,

• udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,

• trenowania kompetencji przywódczych liderów.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• działy hr i organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,

• firmy szkoleniowe,

• agencje zatrudnienia,

• sektor organizacji pozarządowych (ngo). 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

• studia II stopnia na kierunkach w obszarze nauk 
społecznych,

• studia podyplomowe.

OPŁATY:

tryb stacjonarny: 270 zł / m-c 
tryb niestacjonarny: 270 zł / m-c
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program specjalności Asystent osoby starszej z elementami andragogiki pozwala nabyć wiedzę na te-
mat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym. 
uwzględnia również poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i spo-
łecznych skutków. w ramach specjalności studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy 
indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym 
się społeczeństwie,

• wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,

• przeciwdziałania stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• kluby seniora i domy kultury,

• domy pomocy społecznej,

• domy spokojnej starości,

• uniwersytety trzeciego wieku.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

• studia II stopnia na kierunkach w obszarze nauk 
społecznych,

• studia podyplomowe.

OPŁATY:

tryb stacjonarny: 270 zł / m-c 
tryb niestacjonarny: 270 zł / m-c

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ  
Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI 
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Psychologia

SPECJALNOŚCI:

•	 psychologia	kliniczna
•	 psychologia	biznesu
•	 psychologia	społeczno-wychowawcza

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 5 lat

Uzyskany tytuł: magister

STUDIA JEDNOLITE
MAGISTERSKIE

*

* w przygotowaniu
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PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Absolwent psychologii, po specjalizacji psychologia kliniczna, posiada wiedzę dotyczącą prawidłowego roz-
woju człowieka oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, jest w stanie 
rozpoznać zdrowe i zaburzone zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka. jest przygotowywany 
do pracy jako diagnosta, umie zastosować metody diagnozy klinicznej. Absolwent psychologii zna zróżnico-
wane sposoby udzielania pomocy psychologicznej (psychoprofilaktyka, interwencje kryzysowe, psychotera-
pia i rehabilitacja psychologiczna). ma wiedzę i kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie 
psychoterapeuty. w trakcie studiów psychologicznych zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania 
w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent specjalności może 
pracować z  osobami z  zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe 
zaburzenia somatyczne.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• profesjonalnego wspierania człowieka w jego rozwoju, 

• planowania postępowania diagnostycznego i prowadzienia terapii,

• udzielania pomocy psychologicznej w ramach psychoprofilaktyki i psychoterapii,

• stosowania technik rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• ośrodki psychoterapii, 

• poradnie młodzieżowe, rodzinne i małżeńskie, 

• przychodnie i kliniki psychiatryczne, przychodnie i kliniki medycyny somatycznej, 

• instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach trudnych, tj.: policja, sądownictwo, więziennictwo, wojsko, 
centra kryzysowe, ośrodki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

• studia podyplomowe

OPŁATY:

tryb stacjonarny: 450 zł / m-c 
tryb niestacjonarny: 400 zł / m-c

podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności 
w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizo-
wania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania proble-
mów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym. studia na kierunku psychologia sprzyja-
ją rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania 
zawodu psychologa. zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne 
pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. studenci kończący jednolite studia magisterskie 
dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, 
ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci 
kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

INFORMACJE OGÓLNE
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Absolwent specjalności w trakcie studiów zdobywa wiedzę na temat związków organizacji z jej otoczeniem 
i funkcjami, jakie odgrywają organizacje w naszym życiu, problemami związanymi z zarządzaniem ludźmi, 
rozwiązywaniem konfliktów i podejmowaniem decyzji w organizacjach. jest przygotowany do pracy jako do-
radca w przedsiębiorstwach przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy ze wzglę-
du na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka. potrafi wspierać przedsiębiorcę w kształtowaniu 
pozytywnej atmosfery i integracji zespołu oraz szkolić personel średniego szczebla w zakresie zarządzania 
personelem. ma przygotowanie do prowadzenia rekrutacji i selekcji nowych członków organizacji, diagno-
zowania potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń, prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy, budo-
wania, wdrożenia i monitorowania systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, rozwiązywania 
konfliktów, prowadzenia negocjacji i mediacji. może pełnić rolę doradcy kadrowego i prowadzić diagnozę 
przydatności kandydata na określone stanowisko pracy.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• zarządzania ludźmi, rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji w organizacjach,

• doradztwa w przedsiębiorstwach przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy,

• prowadzenia rekrutacji i selekcji nowych członków organizacji, 

• diagnozowania potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń, 

• prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy, budowania, wdrożenia i monitorowania sys-temu ocen 
pracowniczych, systemów motywacyjnych.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• działy personalne, agencje pracy, firmy rekrutacyjne,

• agencje konsultingowe,

• centra badania opinii społecznej i badań 
marketingowych,

• firmy doradcze i szkoleniowe,

• agencje reklamowe i pr,

• media, organizacje pozarządowe.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

• studia podyplomowe

OPŁATY:

tryb stacjonarny: 450 zł / m-c 
tryb niestacjonarny: 400 zł / m-c

PSYCHOLOGIA BIZNESU
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PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO
-WYCHOWAWCZA

Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze eksperta od wychowania 
w rodzinie i  instytucjach oświatowych. potrafią przeprowadzić diagnozę trudności wychowawczych i trud-
ności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych, dokonać diagnozy środowiska rodzinnego 
i  szkolnego dziecka, współpracować z uczniami i  ich rodzicami oraz nauczycielami. są przygotowani do 
prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania 
konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziec-
ka i ważnych dla rozwoju dziecka osób z jego otoczenia. ponadto absolwenci tej specjalizacji są przygoto-
wania do współpracy z innymi placówkami pozaszkolnymi w celu udzielenia pomocy uczniom, ich rodzinom 
i wychowawcom.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• rozpoznawania i nazywania zjawisk optymalizujących i ogra-
niczających skuteczność różnych rodzajów wpływu spo-
łecznego w kontekście trudności wychowawczych,

• współpracy z uczniami i ich rodzicami oraz 
nauczycielami,

• organizowania działań pomocowych, pro-
jektów i programów profilaktycznych,

• rozwiązywania i mediowania konfliktów 
oraz prowadzenia zajęć o charakterze 
rozwijają-cym kompetencje podnoszą-
ce jakość życia dziecka.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• poradnie specjalistyczne (psy-
chologiczno-pedagogiczne, zdrowia 
psychicznego dla dzieci i młodzie-
ży),

• ośrodki interwencyjne (pogotowia 
opiekuńcze, ośrodki interwencji 
kryzysowej),

• ośrodki szkolno-wychowawcze, 
socjoterapeutyczne, domy dziecka,

• ośrodki pomocy społecznej,

• placówki oświatowe (szkoły, przed-
szkola, żłobki).

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

• studia podyplomowe

OPŁATY:

tryb stacjonarny: 450 zł / m-c 
tryb niestacjonarny: 400 zł / m-c
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Pedagogika

RODZAJE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
•	 edukacja wczesnoszkolna 
 (wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne)
•	 oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób  
 z niepełnosprawnością intelektualną
•	 terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
•	 logopedia
•	 wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji  
 oraz rewalidacja uczniów  z autyzmem i/lub zespołem aspergera
•	 i inne

STUDIA PODYPLOMOWE
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Studia przeznaczone są dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne i chcących uzy-
skać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I-III szkoły podsta-
wowej

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
(WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
I WCZESNOSZKOLNE)

Ogólny cel kształcenia:

celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. propono-
wany program ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu nowoczesnej metodyki pracy przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

• posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjaliza-
cji, wychowania i nauczania – uczenia się

• posiada wiedzę z  zakresu dydaktyki i  szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w  wczesnej 
edukacji dziecka , popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu

• posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły,  w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania 
programu nauczania do potrzeb i możliwości wychowanków i uczniów

• wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

• umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami dzia-
łalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
oraz specjalistami wspierającymi ten proces

• charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospo-
łecznymi i poczuciem odpowiedzialności

• jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas 0-III

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zali-
czenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

• złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

• złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

• psychopedagogiczne podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• metodyka wychowania w przedszkolu i klasach I-III

• diagnozowanie, monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów w klasach I-III

• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Czas trwania studiów:

3 semestry, 500 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 
godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).
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OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA,  
REHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez 
kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Ogólny cel kształcenia:

studia dają uprawnienia do nauczania i  terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygo-
towują do pracy m.in. w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji i ośrodkach szkolno-wy-
chowawczych.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

powinien zostać przygotowany do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem niepełno-
sprawnym intelektualnie. celem ogólnym programu kształcenia jest wyposażenie absolwenta w  wiedzę 
i umiejętności:

• psychologiczno- pedagogiczne związane ze specyfiką pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

• dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu kształcenia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie

• profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom niepełno-
sprawności intelektualnej dzieci i młodzieży, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga spe-
cjalnego w zakresie rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplo-mowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zali-
czenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

• złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

• złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w nauce

• metodyka opieki i wychowania osób głębiej upośledzonych umysłowo 

• metodyka nauczania i wychowania osób lekko upośledzonych umysłowo 

• współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiki (w  tym relacja społeczna osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i praca z rodziną) 

Czas trwania studiów:

3 semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 
godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).
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Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwa-
lifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

TERAPIA PEDAGOGICZNA 
I REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Ogólny cel kształcenia:

Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicz-
nej uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyj-
nymi innego typu. 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

powinien zostać wyposażony  w wiedzę i umiejętności:

• psychologiczno- pedagogiczne związane z diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów

• dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu terapii pedagogicznej

• profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom zakłóceń 
w procesie uczenia się, opieki i wychowania, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga-te-
rapeuty.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zali-
czenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

• złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

• złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

• diagnostyka i diagnoza psychopedagogiczna ucznia jako podstawa indywidualizacji nauczania i  terapii 
pedagogicznej 

• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w nauce pisania i czytania 

• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w nauce matematyki 

• metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego  

Czas trwania studiów:

3 semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 
godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).
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LOGOPEDIA

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, szczegól-
nie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Ogólny cel kształcenia:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek 
oświatowych (osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach lo-
gopedycznych.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie powinien zostać przygotowany do:

diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każ-
dym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwent 
posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zalicze-
nia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe 

• złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

• złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

• anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu

• metodyka pracy logopedycznej

• zaburzenia porozumiewania językowego

• psychologiczne podstawy logopedii

Czas trwania studiów:

4 semestry, 750 godzin (600 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 
godz. praktyki w wybranej placówce).
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Studia podyplomowe kierowane są do czynnych zawodowo nauczycieli i wychowawców wszyst-
kich typów placówek oświatowych oraz osób mających ukończone co najmniej studia pierwszego 
stopnia z zakresu pedagogiki lub pedagogiki specjalnej.

WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZ-
WOJU I EDUKACJI ORAZ REWALIDACJA UCZNIÓW  
Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPERGERA

Ogólny cel kształcenia:

celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci 
i młodzieży z autyzmem, współpracę z  ich rodzicami a  także ze  specjalistami zajmującymi się diagnozą, 
leczeniem, terapią i wspomaganiem rozwoju osób autyzmem.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

pozna formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego uczniów auty-
stycznych, pozna zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania pla-
nów pracy z grupą.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerial-
nym, wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obec-
ności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

• złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)

• złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

• złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

• dydaktyka prowadzenia zajęć

• diagnoza autyzmu

• nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych

• metody komunikacji alternatywnej

• wczesne wspomaganie dzieci autystycznych

Czas trwania studiów:

3 semestry, 500 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 
godz. praktyka w wybranej placówce)
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DANE KONTAKTOWE

wyższa szkoła Biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi 
filia w ryBniku

ul. wysoka 25, 44-200 rybnik  
(wejście od ul saint-Vallier, naprzeciw teatru)

Pełnomocnik rektora ds. filii w ryBniku

dr maria kopsztejn 

dziekanat i rekrutacja

tel.: 32 426 00 97, 504 203 917, 532 532 426 
rekrutacja.rybnik@medyk.edu.pl

 

Biuro studiów PodyPlomowych 

tel.: 32 426 00 97, 532 532 426 
studia@helios.edu.pl 
biuro@helios.edu.pl

POZOSTAŁE RODZAJE  
STUDIÓW PODYPLOMOWCH

www.medyk.edu.pl 
www.helios.edu.pl

Proponujemy również pozostałe studia podyplomowe umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji 
do pracy jako nauczyciel kolejnego przedmiotu.

• BIOLOGIA
• GEOGRAFIA
• NAUCZANIE FIZYKI
• NAUCZANIE CHEMII
• NAUCZANIE INFORMATYKI
• NAUCZANIE MUZYKI
• NAUCZANIE PLASTYKI
• NAUCZANIE TECHNIKI
• GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
• WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
• I INNE 



filia w ryBniku w ryBniku

dział rekrutacji:
ośrodek doskonalenia kadr pedagogiczno-menedżerskich 

heLIos
ul. wysoka 25, rybnik

tel.: 32 426 00 97, 532 532 426, 504 203 917
rekrutacja.rybnik@medyk.edu.pl


