STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD SE ZAMĚŘENÍM
NA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKU
Garantuje Technická univerzita v Liberci

Forma studia
Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Součástí distančních
studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle.
Charakteristika studia
Program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních
nebo školách a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické.
Studium je koncipováno podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 8 odst. 2 písm. d) a § 9 odst. 7 písm. a) bod
2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Osvědčení bude vydáno podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je akreditován
pod č. j. MSMT-42191/2013-1-1018.
Cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na psychopedii a etopedii, na školách a zařízeních
se speciální výchovou a se zaměřením na integrativní speciální pedagogiku.
Organizace studia
Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Celkový rozsah studia
za čtyři semestry činí 250 hodin prezenční výuky.
Přijímání ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou.
O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Přihlášky je možno podat:
- elektronicky na adrese https: https://www.cdv.tul.cz/
- na příslušných tiskopisech – jsou ke stažení na https://www.cdv.tul.cz/ – zasílejte na adresu:
Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášek: do 15. září.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč a platí po rozhodnutí, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz
Cena v současné době nepřevýší 5.625,- Kč za semestr. Optimalizací harmonogramu studia je
možno studium ukončit za 3 semestry.
Ukončení studia
Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:
1. Obhajoba závěrečné práce.
2. Závěrečná zkouška ze speciální a integrativní pedagogiky, speciální pedagogiky zaměřené
na práci s mentálně postiženými a speciální pedagogiky zaměřené na práci s jedinci s poruchami
adaptace a chování.
Studijní program
Předmět (modul)
Základy práce s PC a Internetem
Základy speciální a integrativní pedagogiky
Vybrané kapitoly z psychologie
Vybrané kapitoly z pedagogiky
Psychopatologie dětského věku a dospívání
Speciální pedagogika se zaměřením na práci s mentálně postiženými
Kazuistický seminář
Speciální pedagogika se zaměřením na práci s jedinci s poruchami
adaptace a chování
Speciální pedagogika se zaměřením na práci se žáky se specifickými
poruchami učení a chování
Speciální pedagogika se zaměřením na práci s tělesným postižením
a s chronickým onemocněním
Morální rozvoj
Mentální hygiena
Základy speciálního poradenství a diagnostiky
Individuální kazuistické konzultace
Výtvarná nebo hudební reedukace
Praxe
Počet zkoušek a klasifikovaných zápočtů v semestru
Počet zápočtů
Celkem hodin prezenční výuky
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Vysvětlivky: z - zápočet (semestrální práce, popř. + povinná účast na prezenční výuce)
zk - zkouška (semestrální práce + zkouška ústní nebo písemnou, popř. obojí formou)
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