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Studia podyplomowe 
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA  
 

Adresaci  

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, terapeutów pedagogicznych,  pedagogów, wychowawców i  psychologów 

oraz zainteresowanych rodziców. 

Ogólny cel kształcenia 

Celem studiów Integracja sensoryczna-SI- jest wyposażenie w wiedzę z zakresu podstaw psychologii rozwojowej, 

anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają za cel przygotować 

specjalistów/terapeutów do prowadzenia  obserwacji, przeprowadzania diagnozy jednostki oraz stosowania terapii 

zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI). 

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie  

uzyskuje uprawnienia terapeuty SI do pracy w oświacie, szkołach, placówkach podległych Ministrowi Edukacji. 

Ponadto absolwent może otworzyć własny gabinet. 

 

Świadectwo 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, 

Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia 

praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego. 
 

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe  

 
- złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe  

 

- złożenie kwestionariusza osobowego  

 

- złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

 

- złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

 Podstawy pedagogiki specjalnej 

 Podstawy psychologii rozwojowej 

 Praca z dzieckiem/uczniem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) 

 Anatomia i fizjologia rozwoju 

 Rozwój i zaburzenia układu ruchowego   

 Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych 

 Zaburzenia integracji sensorycznej 

 Metody diagnozy zaburzeń SI 
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 Warunki, organizacja i zasady prowadzenia  terapii w zaburzeniach SI 

 Metody rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej; Stymulacja polisensoryczna   

 Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w SI a autyzm 

 Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w SI a Zespół  Downa 

  Organizacja terapii SI w szkołach/ placówkach 

 Wspomaganie  rodziców dzieci z dysfunkcjami SI 

 Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej 

 Praktyka pedagogiczna 

Czas trwania studiów: 3 semestry , 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie  

z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej). 

 

Miejsce realizacji studiów: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego  

w Pabianicach, ul. Kazimierza 8 

Cena: 3 500 zł, płatność w ratach 

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8.  

 

 

Więcej informacji uzyskać można: 

PODNiDM – tel. 42 215 42 42, p. Magdalena Stefaniak  

WSBiNoZ – tel. 42 683 44 44, p. Katarzyna Pawlak  

       p. Ewelina Bursztynowicz 

 

oraz na www.podn-pabianice.pl, www.medyk.edu.pl 

 

 

Dyrektor PODNiDM w Pabianicach      p.o. Pełnomocnik Rektora d.s. studiów podyplomowych  

WSBiNoZ w Łodzi 

         Małgorzata Biegajło                                                                       Ewelina Bursztynowicz  
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