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Uchwała nr 17/2020 

Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia programu kształcenia na kierunku pedagogika na poziomie studiów II stopnia w zakresie 

pedagogiki szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną o profilu ogólnoakademickim 

 

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 11 Ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 28 pkt 11 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 

Warszawie, Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się program studiów na kierunku pedagogika na poziomie studiów II stopnia w zakresie pedagogika 

szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Program studiów, o którym mowa w § 1, stosuje się do studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 

2020/2021. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 

Rektor ChAT 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 18 czerwca 2020 r. 
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Załącznik do uchwały nr 17/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia programu kształcenia na kierunku pedagogika na poziomie 
studiów II stopnia w zakresie pedagogiki szkolna z diagnozą i terapią 
pedagogiczną o profilu ogólnoakademickim 

 

 

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA 

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

(studia II stopnia) 
 

 

 

POZIOM KSZTAŁCENIA:   STUDIA II STOPNIA 

KIERUNEK:     PEDAGOGIKA  

SPECJALNOŚĆ:  ZAKRES STUDIÓW:    PEDAGOGIKA SZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII 

TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE  

JĘZYK WYKŁADOWY:   POLSKI 

 

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU DO DYSCYPLINY LUB DYSCYPLIN, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY 

UCZENIA SIĘ, ZE WSKAZANIEM DYSCYPLINY WIODĄCEJ; 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Dziedzina nauk społecznych PEDAGOGIKA 

 

INFORMACJE OGÓLNE: Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu 

nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. 

Studia dają rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretne 

działania z zakresu pedagogiki szkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej.  

Przykładowe przedmioty: mediacje w pracy pedagoga szkolnego, terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka, 

terapia pedagogiczna w zakresie korekcji zachowań uczniów, trening umiejętności wychowawczych, diagnoza 

pedagogiczna, psychologia kliniczna, pedagogika szkolna i polityka oświatowa, prawo oświatowe z elementami 

prawa rodzinnego, praktyka zawodowa. 

 

DALSZE STUDIA: studia doktoranckie, studia podyplomowe 
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WARUNKI PRZYJĘCIA: Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie 

pedagogiki szkolnej z diagnoza i terapią pedagogiczną uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów 

wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. 

 

TYTUŁ ZAWODOWY NADAWANY ABSOLWENTOM:  magisterium na kierunku pedagogika 

 

CHARAKTERYSTYKA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH: Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje 

potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój uczniów, przebieg 

procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty 

wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu 

na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania ucznia, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy 

nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej. 

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW: cztery semestry. 

 

OPIS SYLWETKI ABSOLWENTA: Specjalność jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje 

do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych u 

dzieci i młodzieży również ze specyficznymi problemami w uczeniu się i o niepożądanym zachowaniu.  

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego na 

wszystkich etapach kształcenia. Absolwent może podjąć pracę w szkole, poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych (dom dziecka, internat, świetlica szkolna), w 

instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa, w ośrodkach terapeutycznych i 

socjoterapeutycznych, w ośrodkach wychowawczych a także w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad 

funkcjonowaniem systemu oświaty. 

Absolwent posiada uprawnienia dotyczące wspierania całościowego rozwoju dzieci i młodzieży, terapii 

pedagogicznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi oraz z zaburzeniami zachowania, 

analizowania powiązań pomiędzy dyscyplinami naukowymi w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz 

wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się 

ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów i wychowanków.  

 

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH II STOPNIA: 

 

STUDIA II STOPNIA 
  

   
KIERUNEK: 

 
PEDAGOGIKA 

   
ZAKRES STUDIÓW: 

 
PEDAGOGIKA SZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 

 

Studia II stopnia Zakres podstawowy 
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Etap  Kod przedmiotu Przedmiot 
Liczba 
godzin  

ECTS 
Forma 
zajęć 

Forma 
zalicz 

 

Etap1/1 

WNS-S2-P-AK1 Antropologia kulturowa 30 2 w ZO 

WNS-S2-P-POg1 Pedagogika ogólna 30 6 w ZE 

WNS-S2-P-PS1 Pedagogika społeczna 30 4 w ZO 

SJO-S2-P-TPJA/JN/JR1 Translatorium pedagogiczne w języku obcym 30 4 konw ZO 

WNS-S2-P-WKFE1 Współczesne koncepcje filozofii i etyki 30 6 w ZE 

Etap 1/2 
WNS-S2-P-MBS2 Metodologia badań społecznych 30 6 w/ćw ZE 

WNS-S2-P-MPP2 Mediacje w pracy pedagoga 30 2 ćw ZO 

Etap 2/1 

WNS-S2-P-L3 Logika 30 2 w ZO 

WNS-S2-P-P3 Pedeutologia 30 4 w ZO 

WNS-S2-P-PsS3 Psychologia społeczna 30 4 w ZO 

WNS-S2-P-WPP3 Współczesne problemy psychologii 30 4 w ZO 

WNS-S2-P-WPS3 Współczesne problemy socjologii 30 4 w ZO 

Etap 2/2 

WNS-S2-P-A4 Andragogika 30 2 w ZO 

WNS-S2-P-PP4 Pedagogika porównawcza 30 6 w ZE 

WNS-S2-P-PK4 Psychologia kliniczna 30 4 w ZO 

   
450 60 

 
      

Studia II stopnia Zakres specjalnościowy    

 

 

WNS-S2-PSz-D1 Dydaktyka 30 4 w ZO 

WNS-S2-F1 Fakultety pedagogiczne - do wyboru 30 2 w/ćw ZO 

WNS-S2-PSzK-KJP1 Kultura języka polskiego w pracy pedagoga 30 4 w/ćw ZO 

WNS-S2-PSz-SM1 Seminarium magisterskie 30 2 sem Z 

WNS-S2-PSzDTP-
TPWRD1 

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju 
dziecka 

30 2 w ZO 

Etap 1/2 

WNS-S2-F2 Fakultety pedagogiczne - do wyboru 30 2 w/ćw ZO 

WNS-S2-PSz-SM2 Seminarium magisterskie 30 2 sem Z 

WNS-S2-PSz-DP2 Diagnoza pedagogiczna 30 4 w ZO 

WNS-S2-PSz-PSp2 Pedagogika specjalna 30 2 w ZO 

WNS-S2-PSz-R2 Reedukacja 30 2 ćw ZO 

WNS-S2-PSzDTP-
TPZKZU2 

Terapia pedagogiczna w zakresie korekcji 
zachowań uczniów 

30 2 ćw ZO 

WNS-S2-PSz-TIK2 TIK w procesie edukacji 30 2 ćw ZO 

WNS-S2-PszK-WPSW2 
Współczesne problemy  społeczeństw 
wielokulturowych 

30 4 w/ćw ZO 

Etap 2/1 

WNS-S2-F3 Fakultety pedagogiczne - do wyboru 30 2 w/ćw ZO 

WNS-S2-PSz-SM3 Seminarium magisterskie 30 4 sem Z 

WNS-S2-PszDTP-DP3 Diagnoza pedagogiczna 30 4 ćw ZO 

WNS-S2-PSz-MPPS3 
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w szkole 
podstawowej i średniej 

30 2 konw ZO 

WNS-S2-PSz-PSPO3 Pedagogika szkolna i polityka oświatowa 30 2 w ZO 

WNS-S2-PSz-PO3 
Prawo oświatowe z elementami prawa 
rodzinnego i opiekuńczego 

30 4 w ZO 

WNS-S2-PSzDTP-DiP4 Diagnostyka pedagogiczna 10 1 ćw Z 

Etap 2/2 

WNS-S2-F4 Fakultety pedagogiczne - do wyboru 30 2 w/ćw ZO 

WNS-S2-PSz-SM4 Seminarium magisterskie 30 6 sem Z 

WNS-S2-PSz-ELN4 Elementy logopedii dla nauczycieli 30 2 w ZO 



Rektor 

ul. Broniewskiego 48 

01-771 Warszawa 

tel./fax: +48 22 831 95 97 

kom.: +48 506 002 360 

e-mail: chat@chat.edu.pl 

WNS-S2-PSzDTP-TUW4 Trening umiejętności wychowawczych 30 4 ćw ZO 

WNS-S2-PSz-P4 Praktyki zawodowe 50 4 pr ZO 

   
750 71 

  

   
Efekty uczenia się w obrębie kierunku odnoszą się do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji, typowej dla 

kwalifikacji uzyskiwanych dla szkolnictwa wyższego. Efekty uczenia się  określa załącznik do uchwała nr 

18/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia efektów uczenia się na kierunku pedagogika na poziomie studiów II stopnia  w zakresie pedagogika 

szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną o profilu ogólno akademickim. 


