
 

UCHWAŁA NR 55/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 26 maja 2021 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją od roku akademickiego 2021/2022 w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 55/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. 

 
 

PROGRAM  
 

Studiów Podyplomowych  Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją 
 

Program Studiów trwa 2  semestry nauki i zakłada 243 godziny zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30 

 
Semestr I 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

Moduł Prawno-organizacyjny 

1 
Podstawy systemowe zabezpieczenia 
społecznego i rehabilitacji, prawo 
administracyjne i cywilne 

35 wykład zaliczenie 
na ocenę 2 

Moduł medyczny 

2.  Propedeutyka medycyny 9 wykład zaliczenie 
na ocenę 2 

3 Propedeutyka rehabilitacji medycznej 
20 wykład 

egzamin 3 
8 ćwiczenia 

Moduł psychologiczny 

4. Psychologia kliniczna – wybrane 
zagadnienia 15 wykład egzamin 2 

5.  Kompetencje interpersonalne I 20 warsztaty Zaliczenie 
na ocenę 2 

Moduł rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rynku pracy 

6. Rehabilitacja zawodowa i rynek pracy 25 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 2 

Moduł zarządzania procesem rehabilitacji 

7.  
Stanowisko pracy specjalisty ds. 
zarządzania rehabilitacją: cel, zadania, 
specyfika, promocja 

4 wykład zaliczenie 
na ocenę 1 

4 ćwiczenia 

Moduł seminarium dyplomowe 

8. Seminarium 2 seminarium zaliczenie 1 

Razem  15 
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Semestr II 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

Moduł psychologiczny 

1.  Kompetencje interpersonalne II 20 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 3 

Moduł prawno-organizacyjny 

2.  Prawo pracy 15 konwersatorium zaliczenie 
na ocenę 2 

Moduł rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz rynku pracy 

3. Rehabilitacja zawodowa  15 konwersatorium zaliczenie 
na ocenę 2 

Moduł zarządzania procesem rehabilitacji 

4.  Metody pracy specjalisty ds. zarządzania 
rehabilitacją 

10 wykład zaliczenie 
na ocenę 4 

20 warsztaty 

5.  Dobre/złe praktyki w rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych 

6 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 1 

7 konwersatorium 

Moduł seminarium dyplomowe 

6.  Seminarium 8 seminarium zaliczenie 
na ocenę 3 

Razem  15 
  



3 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  
Studia Podyplomowe Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01  

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat procesów, 
systemu instytucjonalno-organizacyjnego oraz procedur, 
instrumentów, pojęć, funkcji i zasad szeroko rozumianej 
rehabilitacji zawodowej i pomocy społecznej. 

P7S_WG 

SP_W02  

Ma wiedzę na temat polityki społecznej, regulacji prawnych 
i specyfiki koordynacji procesu rehabilitacji oraz 
psychologicznego funkcjonowania klientów 
z niepełnosprawnością. 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01  

Wykorzystuje wiedzę z zakresu zarządzania i koordynacji 
procesów rehabilitacji i wsparcia terapeutycznego dla osób 
niepełnosprawnych, a także specyfiki rozwiązań prawno-
organizacyjnych dotyczących niepełnosprawności 
i rehabilitacji. 

P7S_UW 
 

SP_U02 

Potrafi pracować w zespole, rozwiązywać sytuacje trudne 
w grupie oraz w kontakcie z klientem, zna i stosuje 
odpowiednie strategie radzenia sobie z obciążeniami 
emocjonalnymi.  

P7S_UO 

SP_U03  

Potrafi pozyskiwać dane do oceny możliwości klienta 
i dokonywać analizy jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej 
i zawodowej, a także określa realistyczny cel oddziaływań 
rehabilitacyjnych.   

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 
W planowaniu oddziaływań wspierających i pomocowych 
w zakresie rehabilitacji wykorzystuje efektywną komunikację 
ze współpracownikami, klientami oraz członkami ich rodzin.  

 
P7S_KO 

SP_K02 

Ma świadomość konieczności poszanowania praw i godności 
osób korzystających z oddziaływań rehabilitacyjnych,  
dostrzega i formułuje problemy oraz dylematy etyczne 
związane z pracą z klientami i stosuje tą wiedzę do wspierania 
rozwoju i funkcjonowania klienta. 

 
P7S_KR 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji  
SP_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 


