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ZARZĄDZENIE  Nr   22/2008 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 
          z dnia  26 marca 2008 r.  
 

w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 Uniwersytetu Wrocławskiego  Podyplomowych  Studiów  Pedagogicznych 

w zakresie „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dzieci  
Zagrożonych Niepełnosprawnością i Niepełnosprawnych”  

 
 

 
 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 23/2008 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2008 r.   zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. Z  dniem  1  marca  2008 r.  tworzy  się  na Wydziale Nauk Historycznych  
i   Pedagogicznych   Uniwersytetu   Wrocławskiego    Podyplomowe   Studia   Pedagogiczne 
w zakresie „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dzieci Zagrożonych 
Niepełnosprawnością i Niepełnosprawnych”. 
  
2. Studia trwają trzy semestry i prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych 
(zaocznych). 
 
3. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające 
profesjonalne prowadzenie działań w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Uczestnicy poznają metody 
diagnozowania rozwoju dziecka i metody terapii stosowane w pracy z małym dzieckiem oraz 
nabywają umiejętności w zakresie planowania i realizacji programów wspomagania rozwoju.               
 
 § 2. Studia   przeznaczone   są   dla   absolwentów   magisterskich   studiów  wyższych 
kierunków pedagogicznych lub psychologicznych i dają możliwość doskonalenia kompetencji 
zawodowych w zakresie pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami rozwoju.      
 
 § 3. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów 
Pedagogicznych w zakresie „Wczesnej interwencji i Wspomagania Rozwoju Dzieci 
Zagrożonych Niepełnosprawnością i Niepełnosprawnych”. 
 
 § 4. Na studiach  stosuje się  Regulamin  Studiów  Podyplomowych  w  Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 
 § 5. Kierownika  studiów podyplomowych  powołuje  i  odwołuje  Rektor  na  wniosek 
Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych uzgodniony z Radą Wydziału. 
 
 § 6. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje  delegujące  kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
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 § 7. Zobowiązuje się Dziekana  Wydziału Nauk  Historycznych  i  Pedagogicznych  do  
złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego               
w terminie do dnia 15 kwietnia 2008 r. 
 
 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia  powierza  się  Prorektorowi  do 
spraw Nauczania. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2008 r. 
 
 
 
                                                                                            
 
                                                                                                     
                                                                                                  

                                                                      
 
 
 

 
         
           


