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I.

Informacje ogólne
Czas trwania:
2 semestry
Liczba godzin:
305
Praktyki:
120 godzin
Liczba punktów ECTS:
35
Koszt studiów:
I rata
II raty
III raty
Opłata rekrutacyjna:
0 zł

– 2200 zł
– 2400 zł (2 x 1200 zł)
– 2550 zł (3 x 850 zł)

II. Rekrutacja
Adresaci studiów podyplomowych:
1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły
studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).
2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
3. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe
jest
złożenie
kompletu
dokumentów.
Miejsce składania dokumentów: dokumenty przyjmujemy w Biurze rekrutacji
(pokój nr B8) – Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa – wejście
od ul. Jęczmiennej 23.
Wymagane dokumenty:
 kwestionariusz osobowy,
 1 zdjęcie (dowodowe),
 dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów,
 kserokopia dowodu osobistego.
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III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do udzielania profesjonalnej
pomocy psychologicznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie
pracy z osobami wymagającymi wsparcia psychologicznego. Słuchacze poznają
różne formy pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w interwencji
psychologicznej. Oferta jest skierowana do pedagogów, psychologów, osób
pracujących w instytucjach pomocowych i poradniach psychologiczno–
pedagogicznych, kuratorów oraz wszystkich osób zajmujących się szeroko
rozumianym pomaganiem.
IV. Treści programowe
 Wybrane zagadnienie z psychologii społecznej
 Wybrane zagadnienie z psychologii rozwojowej
 Psychologia kliniczna
 Koncepcje pomocy psychologicznej
 Komunikacja interpersonalna
 Uzależnienia – profilaktyka i pomoc
 Psychoprofilaktyka agresji i przemocy
 Terapia i profilaktyka w pracy z ofiarami wykorzystywania seksualnego
 Pomoc w kryzysie małżeńskim
 Negocjacje w sytuacjach trudnych
 Trening interpersonalny
 Trening umiejętności relaksacyjnych
 Trening umiejętności wychowawczych
 Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej
 Warsztaty pracy z dzieckiem
 Warsztaty pracy z rodziną
 Warsztaty pracy z grupą
 Terapia psychopedagogiczna w pracy z dzieckiem przewlekle i terminalnie
chorym
 Pomoc w kryzysach zawodowych
 Diagnoza psychopedagogiczna
 Seminarium
 Praktyka
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V. Efekty kształcenia



















WIEDZA
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Studium pomocy
psychologicznej:
Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła
oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne
stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej.
Zna terminologię z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zna wybrane metody i techniki diagnozowania środowiska życia
wspomaganego, trudności wychowawczych, edukacyjnych i dydaktycznych
w poradnictwie.
Posiada wiedzę na temat organizowania i prowadzenia zajęć wspierających
dzieci, młodzież i nauczycieli.
Ma wiedzę na temat instytucjonalnych form pomocy i zasad budowania sieci
wsparcia dla wspomaganych.
Identyfikuje wybrane metody i techniki stosowane w pomocy psychologicznopedagogicznej.
Ma elementarną wiedzę dotycząca procesów komunikowania interpersonalnego
i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Studium pomocy
psychologicznej:
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej do projektowania, organizowania i prowadzenia działań
pomocowych.
Potrafi diagnozować poszczególne rodzaje problemów rozwojowych,
edukacyjnych, wychowawczych, zawodowych, środowiskowych przy użyciu
wybranych metod i technik pomocowych.
Potrafi komunikować się z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi
specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Dobiera podstawowe metody i techniki pomocy do sytuacji osób korzystających
ze wsparcia.
Umie prowadzić działania pomocowe skierowane do wybranej grupy osób
radzących się.
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 Potrafi indywidualizować działania pomocowe i dostosowywać metody do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
wspomaganych.
 Potrafi analizować przebieg relacji pomocowej i modyfikować ją zgodnie
z ustalonymi celami i potrzebami osób radzących się.
 Potrafi organizować zajęcia wspierające dzieci i młodzież w rozwoju.
 Potrafi budować sieć wsparcia dla wspomaganych i ich rodzin jako klientów
indywidualnych oddziaływań pomocowych.









KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Studium pomocy
psychologicznej:
Jest świadomy znaczenia wiedzy z różnych dyscyplin zakresie organizowania
i prowadzenia pomocy.
Rozumie odpowiedzialność osoby udzielającej wsparcia i wagę prowadzenia
działań pomocowych w sytuacjach szkolnych.
Ma
świadomość
etycznego
wymiaru
diagnozowania
problemów
wychowawczych, edukacyjnych i dydaktycznych osób radzących się
i prowadzenia procesów pomocowych.
Posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z osobami radzącymi się,
jak również z osobami z najbliższego otoczenia i specjalistami, którzy są
zaproszeni do współpracy.
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności pomocowych.
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