
Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku 

Arteterapia i choreoterapia - studia podyplomowe 

2 semestry, ok. 220 godz. zajęć 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwent będzie posiadał teoretyczną wiedzę niezbędną do 

prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i 

osobami dorosłymi. Umiejętność postawienia diagnozy 

pedagogicznej pozwoli mu ustalić formę, poziom i trudności 

zadań terapeutycznych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/arteterapia-choreoterapia/ 

Bibliotekoznawstwo z oświacie – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - studia 

podyplomowe 

3 semestry, 270 godzin zajęć, 90 godzin praktyki 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

Studia dają uprawnienia nauczyciela bibliotekarza 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadający przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie ubiegający się o 

zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/bibliotekoznawstwo-w-oswiacie-

przygotowanie-do-nau/ 

  



Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu - studia podyplomowe 

3 semestry, 450 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje 

uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem 

w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się 

edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich 

życia 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów I lub II stopnia, z zakresu: pedagogiki 

wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), 

pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków 

nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nowa-strona-kierunku-10/ 

Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami - studia podyplomowe 

2/3 semestry, 219/408 godzin, 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

uprawniają do pracy jako: 

- doradca edukacyjno-zawodowy w szkole 

- doradca Zawodowy, 

- specjalista ds. Personalnych, Rekrutacji, Zarządzania Talentami – 

praca w działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) i agencjach 

doradztwa personalnego. 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

Osoby, które ukończyły studia wyższe licencjackie, inżynierskie lub 

magisterskie. 

Studia podzielone są na 2 moduły: 

- Nauczycielski (dla osób posiadających przygotowanie 

pedagogiczne) trwający 3 semestry. 

- Nienauczycielski (dla pozostałych zainteresowanych) trwający 2 

semestry 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/doradztwo-zawodowe/ 

  



Integracja sensoryczna – studia podyplomowe 

3 semestry, ok. 380 godzin zajęć, 60 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Integracji 

Sensorycznej potwierdzone Certyfikatem i Świadectwem 

ukończenia studiów podyplomowych. Absolwent jest uprawniony 

do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, 

posiada kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, 

diagnozy i terapii SI oraz może zostać Członkiem Polskiego 

Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej po spełnieniu 

wymogów zawartych w statucie PSTIS. Absolwent ma 

uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach 

oświatowych, medycznych i terapeutycznych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem 

magistra, posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących 

kierunków: Psychologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, 

Logopedia, Rehabilitacja i fizjoterapia 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/integracja-sensoryczna-gdansk 

Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów SI – studia podyplomowe 

3 semestry, ok. 216 godzin zajęć, 30 godz. seminarium dypl., 60 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie 

dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. 

fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, 

wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach 

różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych). 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem 

magistra, posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/integracja-sensoryczna-gdansk 

  

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/integracja-sensoryczna-gdansk
https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/integracja-sensoryczna-gdansk
https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/integracja-sensoryczna-gdansk
https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/integracja-sensoryczna-gdansk


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)  

– studia podyplomowe, 3 semestry, ok. 380 godzin zajęć, 60 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje 

uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-

rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie i nauczycieli bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i 

młodzieżą niepełnosprawną umysłowo 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/oligofrenopedagogika/ 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 

– studia podyplomowe, 3 semestry, ok. 450 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwent potrafi zastosować wiedzę i umiejętności praktyczne 

umożliwiające oraz ułatwiające pracę z dziećmi i młodzieżą z 

dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia słuchu). Orientuje się w 

nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej 

pomocnej w pracy surdopedagoga 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie i nauczycieli bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i 

młodzieżą niepełnosprawną słuchowo 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/surdopedagogika 

  



Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)  

– studia podyplomowe, 3 semestry, ok. 450 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

celem Studiów Podyplomowych w zakresie Tyflopedagogika jest 

wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy 

nauczyciela i wychowawcy osób niewidzących (słabowidzących) w 

placówkach oświatowych różnych rodzajów 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie i nauczycieli bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i 

młodzieżą niepełnosprawną wzrokowo 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/tyflopedagogika 

Historia i wiedza o społeczeństwie – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu 

- studia podyplomowe, 3 semestry, 270 godzin zajęć, 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do nauczania przedmiotu „Historia" i 

„Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych oraz 

wszystkich typach szkół ponadpodstawowych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie. 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/historia-i-wiedza-o-spoleczenstwie/ 

  



Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu 

 - studia podyplomowe, 3 semestry, 470 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym 

kursów) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwent potrafi 

uczyć zarówno cudzoziemców, jak i polskie dzieci z 

doświadczeniem migracyjnym 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/jezyk-polski-jako-jezyk-obcy-

przygotowanie-do-nauc 

Logopedia - studia podyplomowe 

4 semestry, 470 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich, preferowane są osoby z 

kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych, wokalno-

aktorskich; kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową 

wymową i dobrym słuchem 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/logopedia 

  



Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania 

kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe 

3 semestry, 270 godzin, 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nauczanie-chemii 

Nauczanie Filozofii i Etyki dla nauczycieli - studia podyplomowe 

3 semestry, 350 godzin, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć/lekcji  z filozofii i 

etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nowa-strona-kierunku-15/?stage 

 

  



Nauczanie fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania 

kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe 

3 semestry, 270 godzin, 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć/lekcji z fizyki w 

szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nauczanie-fizyki-w-szkole-

podstawowej-i-ponadpodst 

Nauczanie geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania 

kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe 

3 semestry, 270 godzin, 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć/lekcji z geografii 

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nauczanie-geografii 

  



Nauczanie języka obcego - przygotowanie do certyfikatu C1 i nauczania kolejnego przedmiotu 

 - studia podyplomowe 

3 semestry,  ok. 390 godzin zajęć, w tym 210 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

przygotowanie  do egzaminu potwierdzającego znajomość języka 

obcego na poziomie C1, wiedza z zakresu  metodyki nauczania  

języka obcego na wszystkich etapach kształcenia popartą 

praktyką w jej praktycznym wykorzystywaniu, wiedza filologiczna  

niezbędna nauczycielowi języków obcych, umiejętności i 

kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nauczanie-jezyka-certyfikat  

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (języki: 

angielski/hiszpański/niemiecki/włoski) - studia podyplomowe 

3 semestry,  ok. 270 godzin zajęć, w tym 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nauczanie-jezyka-obcego?stage=Stage 

  

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/nauczanie-jezyka-certyfikat
https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/nauczanie-jezyka-certyfikat


Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do 
nauczania kolejnego przedmiotu – studia podyplomowe 

3 semestry, ok 300 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do nauczania plastyki i techniki w 

szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/plastyka-i-technika/ 

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania 
kolejnego przedmiotu – studia podyplomowe 

3 semestry, ok 300 godzin, zajęć, 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do nauczania muzyki w szkole 

podstawowej i ponadpodstawowej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nowa-strona-kierunku-6/ 

Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do 
nauczania kolejnego przedmiotu – studia podyplomowe 

3 semestry, ok 270 godzin, zajęć, 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do nauczania przyrody i biologii w 

szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/nauczanie-przyrody-i-biologii-w-szkole-

podstawowej/ 



Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia podyplomowe 

3 semestry, 270 godzin zajęć, 90 praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwent po ukończeniu studiów posiadać będzie niezbędną 

wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy z 

dzieckiem przebywającym w placówkach opieki całkowitej, 

wsparcia dziennego, interwencyjnych, pomocy społecznej i 

wielofunkcyjnych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/pedagogika-opiekunczo-wychowawcza/ 

Pedagogika specjalna – edukacja włączająca - studia podyplomowe 

3 semestry, 450 godzin zajęć, 180 praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolach i w szkołach 

ogólnodostępnych, w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami 

integracyjnymi i placówkach integracyjnych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/pedagogika-specjalna 

Pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie - studia podyplomowe 

3 semestry, 390 godzin zajęć, 150 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć w szkołach 

wszystkich etapów edukacyjnych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/pedagogiczne 



Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu - studia podyplomowe 2 semestry 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

w zakresie prowadzenia grupy przedszkolnej zgodnie z pedagogiką 

Montessori lub z wykorzystaniem jej elementów 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/pedagogika/ 

Pedagogika resocjalizacyjna nauczycielska - studia podyplomowe 

3 semestry, 450 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwent posiada kwalifikacje do pracy: w szkołach, świetlicach 

socjoterapeutycznych i w świetlicach środowiskowych, domach 

dziecka, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, 

młodzieżowych ośrodkach adopcji społecznej, w zakładach 

karnych, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży miejskiej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/resocjalizacja 

  



Praca z dzieckiem z FASD - studia podyplomowe 2 semestry 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne z zakresu: pracy z dzieckiem z FASD i jego 

rodziną, rozumie specyfikę zaburzeń wynikających z prenatalnej 

ekspozycji na alkohol, zna biomedyczny i psychopedagogiczny 

kontekst owych zaburzeń, potrafi rozpoznać potrzeby 

terapeutyczne dzieci z FASD i ich rodzin, a także wskazać im drogi 

pomocy i wsparcia 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/studia-podyplomowe-praca-z-

dzieckiem-z-fasd 

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 

 - studia podyplomowe, 3 semestry, 210 godz. zajęć, 150 godz. praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli 

psychologów w wiedzę  i umiejętności z zakresu wybranych 

subdyscyplin pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela 

psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

ponadpodstawowych i placówkach systemu oświaty 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

osoby posiadające tytuł magistra na kierunku psychologia, którzy 

chcą zdobyć przygotowanie pedagogiczne do wykonywania 

zawodu nauczyciela 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/przygotowanie-pedagogiczne-do-

wykonywania-zawodu-n/ 

  



Socjoterapia - studia podyplomowe  

3 semestry, 450 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w 

przedszkolach, w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych,  w 

placówkach oświatowo-wychowawczych, pracy w świetlicach 

socjoterapeutycznych i w świetlicach środowiskowych w domach 

dziecka, pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w 

zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/socjoterapia 

Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) z socjoterapią - studia podyplomowe  

3 semestry, 450 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do pracy terapeutycznej z dziećmi i 

młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (czyli m.in. do 

nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników 

poradni psychologiczno-pedagogicznych   i innych placówek 

oświatowych). 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów magisterskich posiadających przygotowanie 

pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/terapia-pedagogiczna 

  



Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia podyplomowe  

2 semestry 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwent studiów podyplomowych potrafi rozpoznać specjalne 

potrzeby edukacyjne ucznia, zaplanować i zrealizować 

indywidualny program odpowiedni dla jego rozwoju i edukacji 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-

edukacyjnymi/?stage=Stage 

Wczesne nauczanie języka angielskiego - studia podyplomowe 

3 semestry,  ok. 270 godzin zajęć, w tym 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach 

przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

osoby z wykształceniem magisterskim, które posiadają już 

przygotowanie do pracy z dziećmi przedszkolnymi i/lub 

wczesnoszkolnymi, posiadają świadectwo potwierdzające 

znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE lub inne 

egzaminy) 

miejsce i forma realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/wczesne-nauczanie-jezyka-angielskiego 

  



Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia podyplomowe  

3 semestry, 450 godzin zajęć, 180 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje do pracy w placówkach publicznych i niepublicznych, 

oświatowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub 

finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzących 

zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/wczesne-wspomaganie-rozwoju-

malych-dzieci-z-niepel 

Wiedza o kulturze – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe  

3 semestry, 270 godzin zajęć, 90 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z 

wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich 

posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje 

nauczycielskie 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/wok 

  



Wychowanie do życia w rodzinie - studia podyplomowe 

 3 semestry, 270 godz. zajęć, 90 godz. praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu 

„Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i 

ponadpodstawowej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

Absolwenci studiów magisterskich o profilu pedagogicznym, 

psychologicznym, muzycznym, plastycznym oraz do innych 

absolwentów – mających zainteresowania artystyczne. 

miejsce realizacji zajęć Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

e-mail: rekrutacja@ateneum.edu.pl, tel. 58-722-08-11 

e-mail: podyplomowe@ateneum.edu.pl,  

mgr Katarzyna Ślozowska, tel. 58 722 08 50 

więcej: https://www.ateneum.edu.pl/studia-

podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/wychowanie-do-

zycia-w-rodzinie 

Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe  

2 semestry, ok. 200 godzin zajęć, 60 godzin praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy w placówkach 

oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz 

placówkach organów prowadzących szkoły 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

osoby posiadające wykształcenie wyższe 

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

tel. 58-722-08-50, 58-722-08-55 

https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-

studiow-podyplomowych/zarzadzanie-oswiata 
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