
 

UCHWAŁA NR 95/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Problemami 

 
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 
Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Problemami 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 

 
 

 
 
 
 



1 

Załącznik do uchwały Nr 95/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
 

PROGRAM 
 

Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju  
Dzieci i Młodzieży z Problemami 

 
Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 230 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 33. 
 

Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin Forma zajęć Forma zaliczenia Punkty 

ECTS 

1. Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój 
człowieka 

26 
8 

wkład 
ćwiczenia egzamin 5 

2. Kompetencje wychowawcy 45 ćwiczenia  zaliczenie na ocenę 5 

3. Społeczny i indywidualny kontekst  
trudności i zaburzeń w rozwoju 

8 
17 

wykład 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 4 

4. Seminarium dyplomowe 11 seminarium zaliczenie na ocenę 3 

Razem  17 

 
Semestr II 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin Forma zajęć Forma zaliczenia Punkty 

ECTS 

1. Trudności i problemy szkolne 8 
17 

wykład 
ćwiczenia 

zaliczenie 
zaliczenie na ocenę 4 

2. Problemy okresu dorastania 15 
11 

wykład 
ćwiczenia 

zaliczenie 
zaliczenie na ocenę 3 

3. Psychoprofilaktyka i terapia 
zaburzeń 

14 
41 

wykład 
ćwiczenia  

zaliczenie 
zaliczenie na ocenę 

 
6 

4. Seminarium dyplomowe 11 seminarium zaliczenie na ocenę 3 

Razem  16 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami     
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 rozwoju 
człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym,  
psychologicznym i społecznym oraz jego złożonych 
uwarunkowań. 

P7S_WG 

SP_W02 
Ma wiedzę na temat trudności i zaburzeń w rozwoju człowieka 
od urodzenia do wieku adolescencji: etiologii, objawów, modeli 
zaburzeń. 

P7S_WG 

SP_W03 Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących 
w pracy psychologa i pedagoga. P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 Analizuje sytuacje wychowawcze i planuje oddziaływania 
wychowawcze. 

P7S_UW 
P7S_UO 

SP_U02 
Analizuje i diagnozuje zachowanie się dzieci i młodzieży w celu 
opracowania indywidualnych programów  wspomagających 
proces rozwoju psychicznego. 

P7S_UW 
P7S_UO 

SP_U03 
Dostosowuje język do odbiorcy: używa fachowej terminologii 
w komunikacji ze specjalistami oraz formułuje zrozumiałe 
komunikaty dla dzieci i ich rodziców. 

P7S_UK 

SP_U04 Ustala kierunki dalszego rozwoju własnych kompetencji 
i zasobów potrzebnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 Używa zdobytej wiedzy do krytycznej oceny metod 
wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. P7S_KK 

SP_K02 

W planowaniu oddziaływań wspierających rozwój uwzględnia 
konieczność działania na rzecz środowiska dziecka: rodziny, 
szkoły, sąsiedztwa, organizacji wspierających rozwój 
i wychowawczych oraz środowiska kulturowego. 

P7S_KO 

SP_K03 

Ma świadomość konieczności poszanowania praw i godności 
dzieci/młodzieży z trudnościami i zaburzeniami; dostrzega 
i formułuje problemy oraz dylematy etyczne związane z pracą 
diagnostyczną i terapeutyczną. 

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 

 
 
 


