Studia podyplomowe - Terapia
Zajęciowa Z Arteterapią (2018/19
jesień)
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/05/18/11304/169850

Cena netto

3 000,00 zł

Cena brutto

3 000,00 zł

Cena netto za godzinę

8,33 zł

Cena brutto za
godzinę

8,33

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

360

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-10-01

Termin zakończenia
usługi

2019-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-05-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-10-31

Maksymalna liczba uczestników

45

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Osoba do kontaktu

Igor Skrodzki

E-mail

igor.skrodzki@wsa.edu.pl

Telefon

+48 666 828 220

Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwenci kierunku terapia zajęciowa z arteterapią zdobędą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i
specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także z zakresu
planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnych,
odpowiednio dobranych metod terapii zajęciowej oraz projektowania i modyfikowania zajęć w
zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:
1. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
2. Elementy psychoterapii
3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja
4. Organizacja czasu wolnego
5. Problemy osób niepełnosprawnych

6. Pedagogika specjalna
7. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
8. Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
9. Diagnoza terapeutyczna
10. Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
11. System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
12. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
13. Terapia zajęciowa
14. Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
15. Arteterapia
16. Praktyka zawodowa 60 godz.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz będą posiadali
umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z
zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi z
niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi
oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach
edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy
społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach
seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach
socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.

Grupa docelowa
Absolwenci studiów I i II stopnia, osoby które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze
terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach
rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych
itp.

Opis warunków uczestnictwa
Rekrutacja (wymagane dokumenty):
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.wsa.edu.pl)
- kwestionariusz osobowy (do pobrania)
- kserokopię dyplomu (potwierdzenie za zgodność z oryginałem)
- kserokopię dowodu osobistego (potwierdzenie za zgodność z oryginałem)
- opłata wpisowego
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje:
Sekretariat Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, 18-402 Łomża,
lub telefonicznie: 086-216-94-97,

www.wsa.edu.pl

Koordynator Punktu Zamiejscowego
mgr Bożena Chrząstowska
Pełnomocnik Rektora WSA
tel. 661 065 653
studia.wsa@o2.pl
www.wsa.edu.pl/drohiczyn

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Studencka 19/Recepcja
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

