Załącznik nr 3 do uchwały nr 183/2019
Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 26 czerwca 2019 r.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Nazwa studiów
Jednostka prowadząca
Charakter kształcenia
Forma studiów
Liczba semestrów/ liczba punktów
ECTS/ liczba godzin
6. Czas trwania studiów (od pierwszego do
ostatniego dnia miesiąca)
7. Przyporządkowanie
do
obszaru/
obszarów kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej – edycja Nr 12
WNP
Doskonalący
Niestacjonarne
3 semestry, 94 ECTS, liczba godzin 374
01.10 2019 r. do 31.03. 2021 r.
Obszar nauk humanistycznych

8. Wskazanie dziedzin nauki/ sztuki i Dziedzina nauk humanistycznych: nauki o sztuce
dyscyplin naukowych/ artystycznych, do
których odnoszą się efekty kształcenia
Dziedzina nauk społecznych: psychologia, pedagogika,
socjologia
9. Ogólne efekty uczenia się, uzyskiwane Efekty uczenia się
kwalifikacje,
podstawy
prawne
kwalifikacji
oraz
możliwości Poszerzanie wiedzy w zakresie ARTETERAPII I JEJ
zatrudnienia absolwentów studiów
zastosowania w działaniach ukierunkowanych na terapię
i wspieranie rozwoju podmiotowego.
Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów
Placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze,
resocjalizacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, medyczne

10. Sylwetka absolwenta

11. Wymagania
wstępne/
kompetencje kandydata

Student nabywa wiedzę z podstaw arteterapii w podejściu
multimodalnym. Nabywa umiejętność prowadzenia działań
terapeutycznych w formie warsztatów artystycznoedukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów
integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki.
oczekiwane Wymagania wstępne
Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat
lub magister) na studiach artystycznych, humanistycznych lub
medycznych - a więc z zakresu pedagogiki, psychologii,
muzyki,
sztuk
plastycznych,
kulturoznawstwa,
bibliotekoznawstwa, filologii (w wyjątkowych przypadkach
również innych studiów); ważne jest posiadanie zainteresowań
artystycznych
Oczekiwane kompetencje kandydata
Kreatywność, odpowiedzialność, empatia, zdolność integracji z
grupą
oraz
zdolność
współdziałania
i współpracy.

12. Wymagane dokumenty







13. Przewidywana liczba słuchaczy/limit 27
miejsc
14. Symbol nazwy kierunku kształcenia 0119
(zgodnie z klasyfikacją ISCED-F 2013)

podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
wygenerowane z systemu IRK;
poświadczona przez Akademię kopia dyplomu
ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia
(oryginał dokumentu jest zwracany słuchaczowi w dniu
inauguracji studiów);
1 podpisana, aktualna fotografia,
wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o
warunkach studiowania i odpłatności za studia
wygenerowane z systemu IRK.

