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INFORMATOR KWALIFIKACJI UZYSKANYCH W TOKU STUDIÓW 
PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI               

W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022 
 

Lp Kierunek Liczba 
semestrów 

Całkowity 
koszt studiów 

(czesne + 
wpisowe) 

Kwalifikacje/Kompetencje 

1 
Bibliotekoznawstwo z 
informacją naukową   i 
biblioterapią 

3 3150 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza (pod 
warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego) 

2 Biologia dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Biologii we 

wszystkich typach szkół. 

3 
Biologia i Geografia dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotów 

3 4200 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Biologii i 
Geografii we wszystkich typach szkół. 

4 
Biologia i Przyroda dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotów 

3 4200 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Biologii we 
wszystkich typach szkół i Przyrody w szkole podstawowej. 

5 Chemia dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Chemii we 

wszystkich typach szkół. 

6 

Doradztwo zawodowe  
i edukacyjne z 
tutoringiem szkolnym i 
coachingiem kariery 

3 3150 

Zajmowanie stanowiska Doradcy zawodowego we wszystkich typach 
szkół. 

7 

Doradztwo zawodowe                       
i edukacyjne z 
coachingiem kariery i 
nauczanie 
Przedsiębiorczości 

3 3990 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska Doradcy zawodowego we 
wszystkich typach szkół. Merytoryczne i metodyczne przygotowanie 
do nauczania Podstaw Przedsiębiorczości.  

8 
Edukacja dla 
bezpieczeństwa – 
nauczanie przedmiotu 

3 3150 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania EDB we 
wszystkich typach szkół. 

9 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa i Wiedza 
o społeczeństwie – 
nauczanie przedmiotów 

3 4200 

Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania EDB  i WOS 
we wszystkich typach szkół. 

10 

Edukacja i rehabilitacja 
osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną - 
oligofrenopedagogika 

3 3300 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, wyrównawczych, 
korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych z uczniami z 
niepełnosprawnością intelektualną. 
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11 

Edukacja i rehabilitacja 
osób z 
niepełnosprawnością 
słuchową - 
surdopedagogika 

3 3300 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, wyrównawczych, 
korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych z uczniami 
niesłyszącymi i niedosłyszącymi.  

12 

Edukacja i rehabilitacja 
osób z 
niepełnosprawnością 
wzrokową - 
tyflopedagogika 

3 3300 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, wyrównawczych, 
korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych z uczniami 
niewidzącymi i niedowidzącymi. 

13 
Edukacja i terapia osób z 
zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

3 3300 
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych i 
terapeutycznych z uczniami i wychowankami ze spektrum autyzmu.  
 

14 

Edukacja i terapia osób z 
zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu z 
Treningiem Umiejętności 
Społecznych (TUS) 

3 3450 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych i 
terapeutycznych z uczniami i wychowankami ze spektrum autyzmu. 
Słuchacze w toku studiów realizują blok z zakresu Treningu 
Umiejętności Społecznych (TUS) i otrzymują dodatkowy certyfikat 
kompetencyjny. Absolwenci będą przygotowani merytorycznie do 
projektowania i realizacji zajęć terapeutycznych (indywidualnych i 
grupowych) z zakresu TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) dla 
uczniów z Autyzmem lub zespołem Aspergera. 
 

15 Edukacja włączająca 3 3150 

Kwalifikacje do realizacji wspierania edukacji i wychowania osób 
niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących 
program edukacji włączającej. Studia przygotowują do pracy 
pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconych w 
różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także 
realizujących program edukacji włączającej ( np. jako nauczyciel 
wspomagający). 

16 
Filozofia i etyka dla 
nauczycieli – nauczanie 
przedmiotu  

3 3150 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Filozofii i 
Etyki we wszystkich typach szkół. 

17 Fizyka dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu  3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Fizyki we 

wszystkich typach szkół. 

18 Geografia dla nauczycieli 
- nauczanie przedmiotu 3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Geografii 

we wszystkich typach szkół. 

19 Gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna i rytmika 3 3150 

Kwalifikacje do realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki w 
przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 

20 Historia dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Historii we 

wszystkich typach szkół. 
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21 

Historia i Wiedza o 
społeczeństwie dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotów 

3 4200 

Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Historii i 
WOS we wszystkich typach szkół. 

22 

Informatyka i 
technologie 
informacyjne dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotu 

3 3150 

Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Informatyki 
we wszystkich typach szkół. 

23 Integracja sensoryczna - 
diagnoza i terapia 3 3900 

Kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. 
przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji 
diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy 
oraz  stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. 
 

24 Interwencja kryzysowa 3 3300 

Kompetencje do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania 
skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, 
opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz 
powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów 
interwencyjnych. 
 

25 

Język angielski w 
edukacji 
wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej – 
przygotowanie 
dydaktyczne. 

3 3900 

Kwalifikacje metodyczne do prowadzenia zajęć języka angielskiego w 
przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły 
podstawowej). 
 

26 
Język polski dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotu  

3 3150 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Języka 
polskiego we wszystkich typach szkół. 

27 
Język polski jako język 
obcy dla nauczycieli– 
nauczanie przedmiotu 

3 3150 

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego za 
granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych 
placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka 
polskiego jako obcego. 
 

28 Logopedia 4 4350 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska samodzielnego logopedy. 
Program studiów zgodny jest z wytycznymi Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego. 

29 
Matematyka dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotu  

3 3150 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Matematyki 
we wszystkich typach szkół. 

30 Muzyka dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Muzyki we 

wszystkich typach szkół. 
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31 Organizacja i zarządzanie 
oświatą 2 3150 

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz 
innych stanowisk kierowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, 
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej 
oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597). Ukończenie tego 
kierunku uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we 
wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz 
w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. 

32 Pedagogika korekcyjna 
(terapia pedagogiczna) 3 3150 

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolach, 
szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, ośrodkach 
wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 
placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla 
dzieci z trudnościami w uczeniu się, tj. świetlicach środowiskowych, 
terapeutycznych, w zakresie: 

• przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w 
rozwoju psychomotorycznym oraz trudności w uczeniu się i 
projektowania terapii uczniów z tymi zaburzeniami i 
trudnościami, 

• prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
• prowadzenia zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój 

ucznia. 

33 Pedagogika opiekuńczo – 
wychowawcza 3 3150 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w 
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz do 
prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej. 
Kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog 
szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć 
pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, 
w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym. 

34 

Pedagogika opiekuńczo – 
wychowawcza i 
pedagogika korekcyjna 
(terapia pedagogiczna) 

3 4350 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w 
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz do 
prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej 
Kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog 
szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć 
pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, 
w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym. 
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolach, 
szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, ośrodkach 
wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 
placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla 
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dzieci z trudnościami w uczeniu się, tj. świetlicach środowiskowych, 
terapeutycznych, w zakresie: 

• przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w 
rozwoju psychomotorycznym oraz trudności w uczeniu się i 
projektowania terapii uczniów z tymi zaburzeniami i 
trudnościami, 

• prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
• prowadzenia zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój 

ucznia 

35 Pedagogika 
resocjalizacyjna 3 3150 

Kwalifikacje formalne uprawniające do pracy w obszarze 
resocjalizacji zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia w 
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 
Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć, 
psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i 
pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z 
zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub 
zagrożonych na drodze rozwoju. 

37 Plastyka dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Plastyki we 

wszystkich typach szkół. 

38 
Plastyka i Technika dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotów 

3 4200 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Plastyki we 
wszystkich typach szkół i Techniki w szkole podstawowej. 

39 
Plastyka i Muzyka dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotów 

3 4200 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Plastyki i 
Muzyki we wszystkich typach szkół. 

40 
Plastyka, Muzyka, 
Technika dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotów 

3 4980 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania 
przedmiotów Plastyka i Muzyka we wszystkich typach szkół i Technika 
w szkole podstawowej.  

41 

Przygotowanie 
pedagogiczne – dla 
nauczycieli przedmiotów 
lub zajęć prowadzonych 
w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej 

3 3150 

Kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia 
zajęć we wszystkich typach szkół (zgodnie z przygotowaniem 
merytorycznym) 

42 

Przygotowanie 
pedagogiczne do 
nauczania teoretycznych 
przedmiotów 
zawodowych 

3 3150 

Kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych 
(zgodnie z przygotowaniem merytorycznym) 

43 
Przygotowanie 
pedagogiczne dla 
psychologów 

3 3150 
Kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska psychologa 
szkolnego (zgodnie z przygotowaniem merytorycznym) 
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44 Przyroda dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Przyrody w 

szkole podstawowej. 

45 Technika dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 3 3150 Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Techniki w 

szkole podstawowej. 

46 Wczesne wspomaganie 
rozwoju 3 3150 

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka pod warunkiem posiadania uprawnień do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki 

47 
Wiedza o społeczeństwie 
dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 

3 3150 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania WOS-u we 
wszystkich typach szkół. 

48 

Wiedza o społeczeństwie 
i Wychowanie do życia w 
rodzinie dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotów 

3 4200 

Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania WOS-u i 
WDŻ we wszystkich typach szkół. 

49 
Wychowanie do życia w 
rodzinie dla nauczycieli - 
nauczanie przedmiotu 

3 3150 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania WDŻ we 
wszystkich typach szkół. 

50 
Wychowanie fizyczne dla 
nauczycieli - nauczanie 
przedmiotu 

3 3150 
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania 
Wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół. 

 
 
 


