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CHCETE SE STÁT POMÁHAJÍCÍM DĚTÍ 
ČI DOSPĚLÝCH?

CHCETE UMĚT POMOCI LIDEM V JEJICH 
NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI?

Přihlaste se ke studiu 
speciální pedagogiky 
nebo sociální práce.

Katedra 
sociálních studií 
a speciální pedagogiky



Získáte všeobecné znalosti a dovednosti z oboru sociální práce a souvise-
jících disciplín, praktické znalosti a dovednosti vztahující se k sociální práci.
Studijní program je profesně zaměřený na výkon regulované profese 
sociálního pracovníka dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 
v platném znění.
Absolventi mohou pracovat v oblasti poradenství, individuální sociální 
práce, skupinové sociální práce, práce s rodinou, práce s různými cílovými 
skupinami (osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodně-
né, osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby z rizikových skupin apod.) 
a to jak v oblasti státní správy či samosprávy, tak v neziskovém sektoru.

Co je to kombinovaná forma studia?
Kombinace prezenční výuky a distanční formy studia (samostudium).
Výuka probíhá zejména v pátek a v sobotu.
Určeno pro studenty, kteří si doplňují kvalifikaci při zaměstnání.

Cílem studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané 
odborníky pro speciálněpedagogickou prevenci, edukaci a intervenci.
Studijní program připravuje na výkon speciálněpedagogických 
odborných činností v institucích a organizacích zabývajících se 
především edukací, všeobecným rozvojem, poradenskou činností 
či sociální péčí o osoby se speciálními potřebami. 
Absolventi se mohou uplatnit jako vychovatelé či pedagogové 
volného času u jedinců se speciálními potřebami i intaktních, učitelé 
mateřské školy běžné i zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona, 
asistenti pedagoga či školní asistenti. 

Bc.  TŘÍLETÝ  PROGRAM

Sociální práce
kombinovaná forma

Bc.  TŘÍLETÝ PROGRAM

Speciální pedagogika
prezenčn í  i  kombinovaná forma

PODROBNĚJŠÍ  INFORMACE ZÍSKÁTE ZDE:  
https ://www.fp . tu l . cz/uchazec/co-studovat -na - fp

Jaké programy 
můžete studovat?



Cílem studia je splnění kvalifikačních předpokladů pro nepedagogické 
pracovníky, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat přímou pedagogic-
kou činnost zejména jako vychovatelé a pedagogové volného času.
Délka studia je tři semestry (tj. 1,5 roku). 
Celkový počet vyučovacích hodin 255 za studium. 
Podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené 
maturitní zkouškou

Cílem studia je prohloubení znalostí v oblasti speciální pedagogiky
Studující si v průběhu studia osvojí a rozšíří vědomosti a získají 
konkrétní dovednosti z oboru speciální pedagogiky a předmětů 
souvisejících, které budou moci využít ve své praxi ve školách, 
školských zařízeních popř. zařízeních sociální péče.
Délka studia je tři semestry (tj. 1,5 roku). Celkový počet vyučova-
cích hodin je 253 za studium. 
Podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené 
maturitní zkouškou a pedagogické vzdělání dosažené na SŠ, VŠ, 
VOŠ či v kurzu CŽV.

Absolvent se stane kompetentním profesionálem ve svém oboru, 
který je schopen po krátkém zapracování se (profesní adaptace) 
vykonávat pomáhající profesi. Podmínkou ke přijetí ke studiu 
je základní orientace v tématech speciální pedagogiky či sociální 
práce, jakož i odpovídají motivace k výkonu pomáhajícího pracovníka.

Programy celoživotního vzdělávání 
akreditované MŠMT v systému 
dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků

Studium v oblasti pedagogických 
věd – vychovatelství
Kombinovaná forma

Speciální pedagogika
kombinovaná forma

PODROBNĚJŠÍ  INFORMACE K PROGRAMŮM CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ  REALIZOVANÝM NA KSS NALEZNETE NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH KSS V ZÁLOŽCE „KURZY CŽV“  NEBO NA:   
https ://www.fp . tu l . cz/uchazec/programy-ce loz ivotn iho-vzde lavan i .  



Při studiu na naší katedře budete mít možnost podílet se 
na vědecko-výzkumných aktivitách katedry. Můžete využít studia 
v zahraničí v programu Erasmus. Setkáte se formou přednášek 
či workshopů s odborníky z oboru.  Můžete se zúčastnit akcí 
mimo univerzitu, které souvisí se zvoleným oborem (dobrovolnická 
činnost u dětí a dospělých se speciálními potřebami, participace 
na celorepublikových sbírkách, charitativních činnostech apod.).

CO JE TO SYSTEMATICKÁ DESENZIBILIZACE?
a) postupné umrtvování, které začíná palci u nohou 
b) krok-za-krokem odnaučování strachu, například z pavouků
c) jazykolam
MÁME V SOCIÁLNÍ PRÁCI POUŽÍVAT NÁSTROJ, KTERÝ NAZÝVÁME KONTROLA? 
a) nikdy!     b) vždy!    c) … jak kdy …
CO SE STANE, KDYŽ MÁTE O CHROMOZOM NAVÍC?
a) jste nositelem Downova syndromu
b) jste nositelem Klinefelterova syndromu
c) jste nositelem �urnerova syndromu
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2.

3 .
4 .
5 .
6 .

Další informace o studiu na katedře  najdete na: 

www.fp.tul.cz/uchazec

V průběhu studia na naší 
katedře se mimo jiné dozvíte... 

S dotazy ohledně studia se můžete obracet na: 

pavel.kliment@tul.cz
Sledovat nás můžete na FB: https://www.facebook.com/kss.fp.tu.liberec

ERASMUS POBYT NABÍZÍME NA UNIVERZITÁCH  HOCHSCHULE 
ZITTAU/GÖRLITZ, TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTE 
OF CRETE, UNIWERSYTET WROCLAWSKI, UNIVERSITY 
OF LOWER SILESIA, UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ 
BYSTRICI, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ, 
THE CATHOLIC UNIVERSITY OF RUŽOMBEROK.

erasmus.fp.tul.cz/blog

ŘEŠENÍ: 1)b   2)c   3)a,b,c

Co u nás 
zažijete?


