WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Studia Podyplomowe Biblioterapia

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia typu dokształcającego, przeznaczone dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie
biblioterapii oraz dla specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pedagogów, bibliotekarzy, polonistów,
wychowawców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, także osób duchownych oraz wszystkich
pracujących w zawodzie nauczycielskim). Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z stosowaniem biblioterapii w
rozwiązywaniu psychologicznych i pedagogicznych problemów jednostki, pojawiających się na różnych
etapach życia. Studia Podyplomowe Biblioterapii adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych
praktycznym zastosowaniem biblioterapii, niemniej jednak program uwzględnia też przygotowanie do pracy
naukowej w dziedzinie biblioterapii, metodologię badań naukowych, zgodnie z zaleceniami organizacji
międzynarodowych zajmujących się standardami edukacji w zakresie terapii przez sztukę. Uzyskał akceptację
Komisji Certyfikacyjnej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”.
Wykaz przedmiotów:
Bloki tematyczne:
• Psychologiczno-pedagogiczne podstawy biblioterapii
• Terapia przez sztukę
• Literatura piękna
• Biblioterapia i praktyka

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierownik studiów: dr Wiktor Czernianin
Sekretarz studiów: mgr Kiriakos Chatzipentidis
Kontakt:
Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel. +48 71 367 20 01 wew. 134
Czas trwania studiów: 2 semestry
Termin składania dokumentów: do 28 lutego 2015 r.
Termin rozpoczęcia studiów: termin zostanie podanie gdy zgłosi się wymagana liczba kandydatów
Opłaty: 1085 zł semestr (możliwość rozłożenia na raty)
Zasady naboru: weryfikacja podań przez komisję według kolejności zgłoszeń - obowiązuje rejestracja
w systemie IRK.
Wymagania: studia przeznaczone są głównie dla psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, polonistów,
wychowawców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, także osób duchownych oraz wszystkich
pracujących w zawodzie nauczycielskim.
Uzyskane kwalifikacje: teoretyczne i empiryczne przygotowanie uczestników Studiów Podyplomowych
„Biblioterapia” do pracy z książką wśród osób chorych, cierpiących, niedostosowanych społecznie i
potrzebujących psychicznego wsparcia, poprzez nauczenie ich umiejętności kierowania czytelnictwem w taki
sposób, aby uzyskać efekt terapeutyczny wobec uczestników biblioterapii. Tym samym, wzbogacenie warsztatu
pracy absolwentów Studiów o nowe, szersze spojrzenie na książkę i pokazanie możliwości działań

terapeutycznych w oparciu o materiał czytelniczy. Absolwenci zdobywają najnowszą wiedzę i
praktykę biblioterapeutyczną opartą na podstawach psychologiczno-literackich.

