II ROK - PEDAGOGIKA SPECJALNA
3 - LETNIE STUDIA LICENCJACKIE
specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Studia stacjonarne
Semestr IV (letni) – rok akademicki 2016/2017
Nazwa przedmiotu

Lp.

2 grupy ćwiczeniowe
3 grupy seminaryjne

Ilość godzin
w.
konw.

Imię i nazwisko
osoby prowadzącej zajęcia

15

dr hab. Bernadetta Szczupał, prof. UWr. gr.1
dr Joanna Gładyszewska – Cylulko gr. 2
dr Piotr Plichta gr. 3

15

15

dr Katarzyna Uzar – Szcześniak

Podstawy logopedii z emisją głosu

15

15

dr Katarzyna Kokot

4

Teoretyczne i metodyczne podstawy pomocy
rodzinie dziecka z niepełnosprawnością

15

15

W: dr Piotr Plichta
Ćw: mgr Agata Jakubas

5

Media w edukacji osób z niepełnosprawnością

15

15

W: dr Piotr Plichta
Cw: mgr Alicja Mironiuk - Netreba

6

Przedmiot fakultatywny*
Techniki fizjoterapii rozwojowej

-

15

dr Fernando Penafiel /2 grupy/

7

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi

15

15

dr Joanna Gładyszewska - Cylulko

8

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną i przewlekle chorych

15

15

W: dr Agnieszka Drzazga
Ćw: dr Jolanta Lipińska - Lokś

9

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim kl. I – III w szkole podstawowej

15

30

W: dr Jolanta Lipińska - Lokś
Ćw: dr Wanda Swórska

10

Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym

15

30

dr Agnieszka Drzazga

11

Metodyka rewalidacji i wychowania dzieci z
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu głębokim

15

30

W: dr hab. Beata Cytowska
Ćw: mgr Lidia Witak - Światłowicz

12

Metodyka kształcenia i wychowania
przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną

15

45

W: dr Agnieszka Jędrzejowska
ćw: mgr Marta Hold - Łukasik

13

Przygotowanie do praktyki pedagogicznej
metodycznej

-

15

mgr Kiriakos Chatzipentidis

14

Praktyka pedagogiczna /ciągła/

-

50

dr Joanna Gładyszewska - Cylulko

15

Lektorat

Student zobowiązany jest zrealizować lektorat z języka obcego na poziomie B2 II z
zaliczonym przedmiotem i zdanym egzaminem do końca VI semestru za 12 punktów ECTS
(przypisanych do semestru VI)

16

Wychowanie fizyczne

Student zobowiązany jest zrealizować 30 godzin zajęć z wychowania fizycznego z zaliczeniem
przedmiotu do końca V sem. (ECTS–1)

1

Seminarium licencjackie

2

Teoretyczne podstawy badań pedagogicznych

3

Lp.
1
2
3

Egzaminy
Teoretyczne podstawy badań pedagogicznych

Prace kontrolne
Metodyka rewalidacji i wychowania dzieci z młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i
przewlekle chorych
Metodyka kształcenia i wychowania przedszkolnego dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną

*Przedmioty fakultatywne w semestrze III i VI, V, VI, student wybiera z opracowanej na dany rok akademicki
oferty przedmiotów fakultatywnych Instytutu Pedagogiki.
Student zobowiązany jest zrealizować cztery przedmioty fakultatywne (po jednym w semestrze) za 2 punkty ECTS
(po 2 punkty ECTS za jeden przedmiot).
* Praktykę pedagogiczną ciągłą student realizuje w semestrze IV 2 tygodnie w miesiącu wrzesień 50 godz. (2 pkt
ECTS)
Opiekun: dr Piotr Plichta

