
 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku 

Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

rok akademicki 2022/2023 II rok, III semestr 

* W Niedziele zajęcia realizowane są na platformie e-learningowej MS Teams 

* Wykłady realizowane są na platformie e-learningowej MS Teams 

* Ćwiczenia realizowane są w formie stacjonarnej w budynku Uczelni przy ul. Okrzei 94A 

Data Godzina Przedmiot 

15.10.2022 

Sobota 

8.00 – 11.15 

 

 

11.20 – 14.10 

Podstawy terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ćw) –  

mgr K. Nowacka 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu (ćw) – mgr D. Wódecka 

16.10.2022 

Niedziela 

8.00 – 10.30 Wczesne wspomaganie rozwoju osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu (w) – mgr D. Wódecka 

22.10.2022 

Sobota 

12.10 – 16.40 Podstawy terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ćw) –  

mgr K. Nowacka 

29.10.2022 

Sobota 

 

8.00 – 12.05 

 

12.10 – 16.40 

 

 

16.45 – 19.10 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej (w) – mgr A. Nowak 

 

Podstawy terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr K. Nowacka 

 

System kształcenia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr K. Nowacka 

30.10.2022 

Niedziela 

8.00 – 11.15 Wczesne wspomaganie rozwoju osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu (w) – mgr D. Wódecka 

05.11.2022 

Sobota 

8.50 – 12.05 

 

12.10 – 15.00 

 

 

15.05 – 18.20 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej (w) – mgr A. Nowak 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla uczniów z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu (w) – mgr A. Nowak 

 

System kształcenia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr K. Nowacka 

06.11.2022 

Niedziela 

8.50 – 11.15 

 

11.20 – 14.10 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej (w) – mgr A. Nowak 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla uczniów z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu (w) – mgr A. Nowak 

19.11.2022 

Sobota 

14.15 – 16.40 Wczesne wspomaganie rozwoju osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu (w) – mgr D. Wódecka 

20.11.2022 

Niedziela 

8.50 – 10.30 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu (ćw) – mgr D. Wódecka 

03.12.2022 

Sobota 

8.00 – 12.05 

 

 

Podstawy terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr K. Nowacka 

 



 

12.10 – 16.40 

 

 

16.45 – 20.00 

 

Wybrane problemy medyczne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) 

– mgr K. Nowacka 

 

Wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr D. Wódecka 

04.12.2022 

Niedziela 

8.00 – 11.15 

 

11.20 – 12.55 

 

 

13.25 – 15.50 

 

 

15.55 – 18.20 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej (w) – mgr A. Nowak 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla uczniów z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu (w) – mgr A. Nowak 

 

Wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr D. Wódecka 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (w) – mgr D. Wódecka 

10.12.2022 

Sobota 

8.50 – 11.15 

 

 

11.20 – 14.10 

 

Wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr D. Wódecka 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (w) – mgr D. Wódecka 

11.12.2022 

Niedziela 

11.20 – 15.00 Wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ćw) –  

mgr D. Wódecka 

17.12.2022 

Sobota 

10.30 – 12.55 Podstawy terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ćw) –  

mgr K. Nowacka 

18.12.2022 

Niedziela 

12.10 – 15.50 

 

15.55 – 19.10 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej (w) – mgr A. Nowak 

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej (ćw) – mgr A. Nowak 

14.01.2023 

Sobota 

8.00 – 10.30 

 

 

10.35 – 12.55 

Wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ćw) –  

mgr D. Wódecka 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (ćw) – mgr D. Wódecka 

15.01.2023 

Niedziela 

8.00 – 11.15 Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (w) – mgr D. Wódecka 

22.01.2023 

Niedziela 

8.00 – 10.30 

 

 

10.35 – 12.05 

Wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ćw) –  

mgr D. Wódecka 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (ćw) – mgr D. Wódecka 

29.01.2023 

Niedziela 

11.20 – 15.50 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla uczniów z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu (ćw) – mgr A. Nowak 

04.02.2023 

Sobota 

8.00 – 12.05 

 

 

12.10 – 16.40 

Podstawy terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr K. Nowacka 

 

Wybrane problemy medyczne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) 

– mgr K. Nowacka 

11.02.2023 

Sobota 

8.50 – 12.55 

 

 

13.25 – 15.50 

Wybrane problemy medyczne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) 

– mgr K. Nowacka 

 

System kształcenia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w) –  

mgr K. Nowacka 

* W Niedziele zajęcia realizowane są na platformie e-learningowej MS Teams 

* Wykłady realizowane są na platformie e-learningowej MS Teams 

* Ćwiczenia realizowane są w formie stacjonarnej w budynku Uczelni przy ul. Okrzei 94A 


