
Zimowe wznowienie naboru  

na studia podyplomowe KPSW w Bydgoszczy:  

   

Studia w pełnej metodzie on-line 

Kierunki: 

1. Zarządzanie Oświatą: 2 semestry 2900 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej  

2. BHP:  2 semestry 3000 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej  

3. Informatyka dla nauczycieli: 3 semestry 3500 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

4. Resocjalizacja i socjoterapia 3 semestry 3800 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

  

Studia „hybrydowe” 

Kierunki: 

1. Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia (dla absolwentów 

kierunki SI) przy współpracy PTIS w Warszawie 2 semestry 4300 zł + 200 zł 

op. rekrutacyjnej 

 2. Integracja Sensoryczna dla dzieci w spektrum autyzmu 

warianty naboru :  

a) absolwenci SI (studia podyplomowe) moduł: 100 godzin ( 2 semestry ) 

+ 60 godzin praktyki w ośrodku, placówce z orzeczeniami dla dzieci 

autystycznych 2 semestry 3800zł + 200zł op. rekrutacyjnej  

b) nabór powszechny – 3 semestry dla absolwentów kierunków: 

psychologia, pedagogika, fizjoterapia, edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna i z decyzji po konsultacjach indywidualnych. 3 semestry 

4600zł + 200zł op. rekrutacyjnej  

3. Edukacja włączająca – pedagogika specjalna 3 semestry 4300 zł + 150 zł 

op. rekrutacyjnej  

4.Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych 3 

semestry 3600 zł + 150 zł 



5. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem 

pedagogiki włączającej i specjalnej ( z wyboru słuchacza) 3 semestry 

3600/4300 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej. 

6. Terapeuta rodziny - terapia wsparcia rodziny z doradztwem 

systemowym i elementami psychoterapii 3 semestry 3600 zł + 150 zł op. 

rekrutacyjnej 

7. Edukacja matematyczno - logiczna dla nauczycieli edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej  3 semestry 3400 zł + 150 zł op. 

rekrutacyjnej  

8. Edukacja twórcza dziecka zdolnego w systemie przedszkolnym i 

szkolnym 3 semestry 3000 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

9. Pedagogika sądowa z mediacją 2 semestry 3600 zł + 150 zł op. 

rekrutacyjnej  

 

Dokumenty (podpisane podanie, ksero dyplomu, zdjęcie, potwierdzenie op. 

rekrutacyjnej) 

należy składać osobiście w OKK Atena lub drogą elektroniczną 

(https://tiny.pl/9v692) wpisując miejsce realizacji Słupsk do 

24 lutego 2023 r. 

Planowane rozpoczęcie zajęć : marzec 2023 r.  

Zakończenie studiów : grudzień 2023 r. do max styczeń 2024r.  

Minimalna grupa naboru to 15 osób 

Liczy się kolejność zgłoszeń 

Zapraszamy 
 

https://tiny.pl/9v692

