Zarządzenie Nr 173/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie utworzenia
Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, zwane dalej Studiami.
§2
1. Absolwenci Studiów uzyskają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR).
2. Celem Studiów jest przygotowanie specjalisty WWR, który uzyska kompetencje i umiejętności
w zakresie:
− promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece,
wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii,
− zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka
i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących
zaburzenia rozwojowe),
− współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu
rozwoju,
− koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego
rodziną i środowiskiem,
− realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny
zgodnie ze standardami WWR,
− koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki,
wsparcia i dostępności,
− optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej
pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.
§3
Studia skierowane są do specjalistów z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii,
rehabilitacji, logopedii, którzy posiadają już przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie)
i ukończone studia magisterskie.
§4
Rekrutacja na Studia będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi przez kierownika
Studiów.
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§5
Zajęcia prowadzone będą w systemie 4-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym
przez Senat UAM.
§6
Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
powołany przez Rektora.
§7
Sposób dokumentowania realizacji Studiów określa Regulamin studiów podyplomowych UAM.
§8
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.
§9
Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2021/2022.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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