
 

 

Studia podyplomowe 

Kierunek Arteterapia 
 

ADRESACI STUDIÓW 

Słuchaczem podyplomowych studiów może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu 

i specjalności, który chce pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie arteterapii. Studia skierowane 

są do osób, które chcą posiąść wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia 

i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, zdrowymi jak i z 

różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. 

 

CELE STUDIÓW 

Słuchacz posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny 

nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz 

korekcyjną. Słuchacz będzie potrafił dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy 

arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych. 

 

WYKŁADOWCY 

prof. W. Karolak, prof. J. Jastrząb, dr hab. P. Baron, dr hab. J. Byrczek, dr A. Glińska-Lachowicz, dr D. 

Kowynia, dr M. Michałowska, dr. M. Morawiec, dr H.Sitarz-Pietrzak, dr K. Stachyra, dr P.Szeibel, dr M. 

Rozenau, dr I. Wendreńska, mgr M.Panek, mgr A. Przybysz-Kopaczka, Oraz praktycy 

 

PROGRAM STUDIÓW 

• Warsztat umiejętności interpersonalnych-integracja grupy, komunikacja interpersonalna 

z elementami NLP 

• Działania artystyczne 

• Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji 



• Psychopedagogika twórczości 

• Historia sztuki 

• Multimedia (intermedia) w terapii performatywnej i wizualnej 

• Metodyka pracy w arteterapii 

• Praca z ciałem i relaksacja w arteterapii 

• Sztuki plastyczne w arteterapii 

• Teatroterapia 

• Choreoterapia 

• Biblioterapia 

• Terapia tańcem i ruchem 

• Muzykoterapia 

• Arteterapia w edukacji, rozwoju i terapii 

• Działania twórcze 

• Animowanie działań w grupie arteterapeutycznej 

• Seminarium dyplomowe-projekt arteterapeutyczny 

• Wystawy i prezentacje-zasady organizacji wernisażu dyplomowego 

 

ŚWIADECTWO 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP. 

WARUNKI REKRUTACJI 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na 

adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów 

podyplomowych 

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 

Kopia dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL 

1 fotografia formatu 4,5 × 6,5 cm 

Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy. 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

GWSP im. K. Goduli 

41-506 Chorzów ul. Racławicka 23 

Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok.204 

https://www.gwsp.edu.pl/storage/2019/07/Formularz_zgloszeniowy_podyplomowe.doc
mailto:podyplomowe@gwsp.edu.pl


Tel. 32 349 48 03 

E-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl 

Koszt przygotowania słuchacza do sesji, projektu itp oraz wydania świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych wynosi 250 zł. Opłatę należy uiścić na 7 dni przed obroną. 
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