
Załącznik nr 3 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 

 

Plan studiów podyplomowych 
  

Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Nazwa studiów podyplomowych: Studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 210 

Łączna liczba punktów ECTS: 30 

 

 

  

I semestr* 

Kod 

przedmiotu w 

systemie USOS 

Przedmiot 
Forma 

zajęć** 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia*** 

 Teoretyczne podstawy i 

planowanie terapii 

zajęciowej 

wykład 15 2 Egzamin 

 Terapia zajęciowa w 

pediatrii 
wykład 10 2 

Zaliczenie 

z oceną 

 Terapia zajęciowa osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

wykład 10 2 
Zaliczenie 

z oceną 

 Terapia zajęciowa osób 

wykluczonych społecznie 
wykład 10 2 

Zaliczenie 

z oceną 

 Terapia zajęciowa w 

geriatrii 
wykład 10 2 

Zaliczenie 

z oceną 

 
Psychologia społeczna wykład 10 1 

Zaliczenie bez 

oceny 

 Komunikacja 

interpersonalna 
ćwiczenia 10 1 

Zaliczenie bez 

oceny 

 
Podstawy fizjoterapii 

wykład  5 
2 

Zaliczenie 

z oceną ćwiczenia 10 

 Ergonomia wykład 10 1 
Zaliczenie z 

oceną 

Suma: X 100 15 X 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I 
**Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków  oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
***Zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, egzamin. 



 

II semestr* 
 

Kod 

przedmiotu w 

systemie USOS 

Przedmiot 
Forma 

zajęć** 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia*** 

 Socjologia niepełnosprawności 
wykład 10 1 

Zaliczenie 

bez oceny 

 
Pedagogika specjalna wykład 10 2 

Zaliczenie 

bez oceny 

 Wykorzystanie technik 

relaksacyjnych w terapii 

zajęciowej 

wykład  5 
2 

Zaliczenie 

z oceną ćwiczenia 10 

 Wykorzystanie technik 

muzykoterapeutycznych w terapii 

zajęciowej  

wykład  5 
2 

Zaliczenie 

z oceną ćwiczenia 10 

 Wykorzystanie technik 

arteterapeutycznych w terapii 

zajęciowej 

wykład  5 

2 
Zaliczenie 

z oceną ćwiczenia 10 

 Wykorzystanie zooterapii w terapii 

zajęciowej 

wykład  5 
2 

Zaliczenie 

z oceną ćwiczenia 10 

 Funkcjonowanie poznawcze osób 

starszych oraz możliwości jego 

wspomagania 

ćwiczenia 10 2 
Zaliczenie 

z oceną 

 Zajęcia terenowe  

w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
ćwiczenia 20 2 Zaliczenie 

Suma: X 110 15 X 

 

 

 Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018  

   

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału           Nauk o Zdrowiu 

                                                                                                                  (nazwa wydziału) 

w dniu 29 czerwca 2017 r.   

              (data posiedzenia rady wydziału)  

…………………………………….  

              (podpis Dziekana) 

 

 

 
 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I 
**Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków  oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
***Zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, egzamin. 


