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UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

INSTYTUT PSYCHOLOGII 
30-084 Kn\ków, ul. Podchorążych 2 

UCHWALA NR 2/2021 

RADY INSTYTUTU PSYCHOLOGII 

z dnia 25.03.2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia programów i planów studiów podyplomowych 

- Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna oraz Socjoterapia 

§ I 

Rada Instytutu Psychologii, na posiedzeniu w dniu 25.03 .2021 r., podjęła uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia programów i planów studiów podyplomowych z zakresu Diagnozy i terapii 

psychologiczno-pedagogicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu Socjoterapii, 

rozpoczynających się od I października 2021 roku. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwalony przez Radq Instytutu

im. Komisji Edukacji Narodowej
INSTYTUT PSYCHOLOGII

pieczec I nstytutL

Ustalony przez Senat

PROGRAM STUDIoW PODYPLOMOWYCH

Nazwa studi6w socJoTERAPlA

Liczba semestr6w Liczba punkt6w ECTS

II. KWATIFIKACJE t UPRAWNIENIA UZYSKANE PO UKONCZENIU STUDI6W PODYPTOMOWYCH

Absolwent Studi6w Podyplomowych Socjoterapia po ich ukodczeniu, otrzymuje kwalifikacje do

zajmowania stanowiska nauczyciela w szkofach wchodzEcych w skfad mlodzie2owych oSrodk6w

wychowawczych i mfodzie2owych oSrodk6w socjoterapii, nauczyciela wychowawcy w mfodzie2owych

oSrodkach wychowawczych i mfodzie2owych oSrodkach socjoterapii, zgodnie zrozporzqdzeniem

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczeg6fowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia

L sierpnia 2027 roku(D2.U.2020.1289 5 16).

Dziedzina/dziedziny, w kt6rych prowadzone jest ksztalcenie Dyscyplina/dyscypliny, w kt6rych
prowadzone jest ksztafcenie

Nauk Spofecznych Pedagogika

Psychologia

l. WARUNKI PRZYJECIA NA STUDIA (w tym dodatkowe wymagania)

Ukoriczenie studi6w ll stopnia na dowolnym kierunku lub ukoriczenie jednolitych studi6w
magisterskich



Uprawnienia zwiazane z posiadanvmi kwalifikaciami

6czenia studi6w magisterskich, posiada6

ofi czenia podyplomowych studi6w,,Socjotera pia"

terapeuty w pracy z dzieimi w szkofach

a tak2e z mlodzie2q w mlodzie2owych o6rodkach

oterapii, zakladach poprawczych i schroniskach dla

Osoba taka posiada kwalifikacje do:

- do prowadzenia zajqi socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych z dzie(mi, mlodzie2q oraz osobami

doroslymi zzaburzeniami zachowania, niedostosowanych spolecznie lub zagro2onych

niedostosowa niem;

- prowadzenia diagnozy socjoterapeutycznej (diagnoza kwalifikujqca, diagnoza sytuacji

psychologicznej, diagnozowa nie proces6w grupowych,

- wspomagania rozwoju procesu grupowego, stosowania interwencji socjoterapeutycznych

ilr. EFEKTY UCZENIA SIE DLA STUDI6W PODYPLOMOWYCH

Efekty uczenia siq dla studi6w podyplomowych

WIEDZA

w01

Dysponuje poglqbionq wiedzq dotyczqcq socjoterapii, metod i narzqdzi wykorzystywanych w

pracy z grupE, mechanizm6w grupowych i wszelkich zale2no6ci wyfaniajqcych siq w procesie

grupowym

w02 Posiada pogtqbionq wiedzq psychologicznq z zakresu funkcjonowania grup spolecznych,

przemocy, agresji oraz komunikacji interpersona I nej.

w03 Posiada niezbqdnq wiedzq psychologicznqzzakresu uwarunkowad i objaw6w zaburzefi rozwoju

emocjonalnego i spolecznego dzieci i mtodzie2y.

w04 Dysponuje zlo|onqwiedzq z zakresu problematyki wychowania, opieki i edukacji.

w0s Posiada pogtqbionq wiedzq w zakresie problematyki samo5wiadomoSci, samokontroli

emocjonalnej oraz radzenia sobie ze stresem

w06 Zna r62norodne metody i techniki wspomagania rozwoju i terapii wykorzystywane w

prowadzeniu grup socjote ra peutycznych

UMTEJETNOSCI



Zalaczniknr 3

do Zar z4dzenia Prorektora ds Ksztalceni a Nr RD I 2.020 1 -.. /202 1

u01 Potrafi rozpozna( objawy zaburzef rozwoju i zachowania dzieci i mlodzie2y

u02 Krytycznie analizuje diagnozy psychologiczno-pedagogiczne oraz planuje dzialania

kom pensacyjne i tera peutyczne metodami wa rsztatowymi.

u03 Refleksyjnie analizuje wfasne dziafania socjoterapeutyczne oraz potrafiwskazai ewentualne

obsza ry wymagajEce modyfikacji.

u04 Przygotowuje i prowadzi dzialania socjoterapeutyczne, wspomagajqce rozw6j oraz zdrowie

dzieci i mlodzie2y.

u05 Potrafi tw6rczo wsp6lpracowai ze Srodowiskiem dziecka wykazujqcego trudnoSci

wychowawcze: domem, szkolq oraz specja lista mi,

u06 Posiada umiejqtno6i tworzenia i doskonalenia wlasnego warsztatu socjoterapeutycznego

KOMPETENOE SPOTECZNE

K01 Ma 6wiadomoSi zlo2onych uwarunkowari i spolecznego znaczenia pracy socjoterapeutycznej.

Dostrzega i samodzielnie rozwiqzuje problemy o charakterze psychologicznym, pedagogicznym

oraz spofecznym dzieci i mfodzie2y.

Potrafi organizowai wsp6lpracq 162nych specjalistow i instytucji, kt6re mogq wspom6c

prawidlowe funkcjonowanie dzieci i mlodzie2y.

K04 Dziafania socjoterapeutyczne realizuje zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi, kierujqc siq

dobrem powierzonych sobie podopiecznych.

K05 Jest przekonany o koniecznoSci stalego rozwoju osobistego i doksztalcania zawodowego.

K06 Potrafi planowai i realizowai zakladane przez siebie cele w otoczeniu spolecznym.

,/\
podpis Dyrektora Instytutu
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semestr l-

zajqcia

sernestr 2
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nazwa kursu

godziny kontaktowe
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Zdrowie psychiczne a zaburzenia
emocjonalne i spoleczne u dzieci i mlodziezy

5 10 5 20 E 4

Mechanizmv uzalezniefi u dzieci i mlodzie2y 10 10 20 z 3

Psychoprofilaktyka agresji i przemocy 20 20 z A

Trening umiejetnoSci wychowawczych 10 10 20 z 5

Wprowadzenie do socjoteraPii 1U 10 20 z 2

Psychologia dzieci i mlodziezy -nowe
koncepcje i osiAgniecia

10 10 20 z 4

LEcznie 120 20

Pozostale zajqcia (praktyka)

nazwa kursu

godziny kontaktowe
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ECTSzajqi w grupach
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Konstruowanie i ewaluacja program6w
socjotera peutycznych

15 5 20 E 4

Psychoprofilaktyka i wspomaganie rozwoju
dzieci i mtrodzie2y

l0 LO 20 z 3

Trening interpersonalny 10 10 20 z 2

Trening tw6rczo6ci 10 10 z 2

Glowne kierunki wsp6lczesnej psychoterapii 10 10 z 2

Metodyka pracy socjotera peutycznej 10 10 10 JU z 5

Seminarium dyplomowe 10 10 20 z 2

t-qcznie r30 20

Pozostate zajqcia (praktyka)

praktyka zawodowa



semestr 3

zajQcia


