
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr  48/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
 

w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Pedagogicznego z Rewalidacji  
na Podyplomowe Studium Pedagogiczne w zakresie „ Rehabilitacja dzieci i młodzieży  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych” na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 32/2006 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2006 r. zarządza się, co następuje: 
  

§ 1. 1. Z dniem 15 lutego 2006 r. Podyplomowe Studium Pedagogiczne z Rewalidacji 
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
przekształca się na Podyplomowe Studium w zakresie „Rehabilitacja dzieci i młodzieży  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, zwane dalej „Studium”. 

2. Celem  Studium  jest  przygotowanie  pedagoga  specjalnego  do  pracy   
z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,  
niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz  
z dziećmi autystycznymi posiadającymi dysfunkcje w rozwoju i zaburzenia zachowania  
o podłożu emocjonalnym. 

3. Nauka  w  Studium  trwa  cztery  semestry  i  prowadzona  jest  w  systemie 
niestacjonarnym. 

4. Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających 
przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do nauczania przedmiotów w odpowiednim 
typie szkół. 

5. Absolwenci Studium otrzymują kwalifikacje pedagogiczne do pracy we 
wszelkiego rodzaju przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz specjalistycznych placówkach edukacyjnych, a także uprawnienia 
do prowadzenia zajęć z języka migowego i daktylografii pierwszego stopnia. 

 
§ 2. Absolwenci  Studium  otrzymują  świadectwo  ukończenia  Podyplomowego 

Studium Pedagogicznego w zakresie „Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych”. 
 

§ 3. Na Studium stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 

§ 4. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych. 
 

§ 5. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
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§ 6. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do 
złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego  
w terminie do dnia 15 maja 2006 r. 
 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 21/95 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
30 maja 1995 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Podyplomowego Studium Pedagogicznego z Rewalidacji. 

 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia  

15 lutego 2006 r.  
 

   
 
 
 


