STUDIA BEZPŁATNE
WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

PEDAGOGIKA SPECJALNA

specjalność Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka

studia I stopnia (licencjackie)

Elastyczne godziny zajęć dopasowane do potrzeb osób pracujących

płatne staże

Studia dualne na kierunku PEDAGOGIKA

certyfikowane
kursy

Edukacja i rehabilitacja osób

międzynarodowe
wyjazdy
wizyty studyjne

SPECJALNA realizowane na specjalności
z niepełnosprawnością intelektualną
i psychomotoryka przygotują Cię do pracy
w zawodzie pedagoga specjalnego.
Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią Ci
podjęcie pracy w instytucjach edukacyjnych,
opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

W trakcie studiów weźmiesz udział w wyjazdach studyjnych (opłacone z projektu: podróż, noclegi,
delegacje) do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji, Austrii i Niemczech.
W ramach programu studiów ukończysz też bezpłatne certyfikowane kursy doskonalące, które
pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie Metody ruchu rozwijającego
Weroniki Sherborne, Terapii ręki, Komunikacji alternatywnej i wspomagającej, Dogoterapii, Wspierania
nauczycieli w pracy z dzieckiem z mutyzmem selektywnym, Integracji funkcji wykonawczych, Nowych
technologii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. W trakcie studiów odbędziesz również
płatne staże zawodowe, dzięki którym będziesz mogła/mógł w realnym środowisku pracy pedagogów
specjalnych poszerzyć swe kompetencje zawodowe zdobywane w czasie studiów.
Eksperci, praktycy oraz zapraszani goście, zajmujący się pedagogiką specjalną i rehabilitacją osób
z niepełnosprawnościami, nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej
codziennej pracy, planowania i realizacji działań edukacyjnych i terapeutycznych. Zajęcia, seminaria
i warsztaty są prowadzone w pracowniach multimedialnych i komputerowych oraz w obiektach
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością
sensoryczną, możesz skorzystać z pomocy asystenta lub tłumacza języka migowego. Do Twojej
dyspozycji jest również największa niepubliczna biblioteka akademicka w Polsce. W Bibliotece DSW,
oprócz książek, znajdziesz bogatą bazę czasopism – w wersji papierowej i elektronicznej. Masz
możliwość skorzystania z dostępu do e-książek (ibuk) oraz baz danych (EBSCO, Emerald czy Elsevir).
W roku akademickim 2018/2019 Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej rozpocznie realizację dwóch
projektów dydaktycznych, które wygrały konkurs na studia dualne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.| Informacje
o konkursie: Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( projekt wdrożeniowy ) | Numer i nazwa osi priorytetowej
III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. | Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
| Tytuł projektu: Praca socjalna – studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (PRS-SD) – dofinansowanie 896 285 zł/
całość 960 485,00 zł.

PODSTAWOWE INFORMACJE

– studia bezpłatne

– studia I stopnia (licencjackie), tryb stacjonarny

– opłata rekrutacyjna 190 PLN

– 6 semestrów (3 lata)
– studia o profilu praktycznym

REKRUTACJA

– LIMIT MIEJSC: 24 OSOBY
– Elastyczne godziny zajęć
dopasowane do potrzeb osób pracujących

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW - Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć do 21 września 2018 roku
• 22 września 2018 roku – ogłoszenie listy rankingowej
• 24-25 września 2018 – rozmowy kwalifikacyjne
• 27 września 2018 – ogłoszenie wyników rekrutacji
• do 28 września 2018 – podpisanie umów z kandydatami
Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: ul. Strzegomska 55, pok. 14, Wrocław
tel.: 71 356 15 31, 71 356 15 32, e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

1.miejsce

3,5 tysiąca studentów

wśród niepublicznych
uczelni magisterskich*

Uczelnia

na Dolnym Śląsku

100 uczelni partnerskich
w 24 krajach europejskich
blisko 300 studentów skorzystało
ze studiów i praktyk zagranicznych

finansowane z Programu Erasmus +

STUDIA i PRAKTYKI

ZAGRANICZNE

dla każdego studenta DSW

12 kierunków
studiów

2 wydziały nagrodzone
w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za najlepsze programy studiów

studia w języku angielskim

i czeskim

21 lat doświadczeń

(działamy od czerwca 1997 r.)

31 tysięcy absolwentów

akademicka

uprawnienia
habilitacyjne i doktorskie

ponad 200

sal dydaktycznych

nowoczesna aula i biblioteka
profesjonalne studio telewizyjne
pracownie fotograficzne
laboratorium dźwięku

Studentom gwarantujemy
wsparcie w procesie kształcenia
osób z niepełnosprawnością
stałe czesne przez cały okres studiów
i studiowanie bez ukrytych kosztów
pomoc materialną dla studentów DSW:
stypendia socjalne
stypendia specjalne dla osób
niepełnosprawnych i zapomogi
stypendia Rektora dla najlepszych studentów

jesteśmy
w TOP-15 Uczelni

magisterskich w Polsce*

1miejsce w regionie
ranking pracodawców*

30 milionów złotych

pozyskanych z Unii Europejskiej
na podwyższanie standardów kształcenia
oraz działalność naukowo-badawczą

*Ranking Perspektywy 2018

