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1. Nazwa studiów podyplomowych: LOGOPEDIA 

2. Przyporządkowanie do dyscyplin:  językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) 
      nauki o zdrowiu, nauki medyczne 
      psychologia, pedagogika 

3. Adresaci: Słuchaczem studiów podyplomowych może być dowolna osoba posiadająca 
dyplom ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) lub 
studiów pierwszego stopnia. Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów 
kierunków nauczycielskich i  pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania 
początkowego, pedagogiki, psychologii i) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać 
uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy. Kandydaci na studia powinni być 
absolwentami kierunków dających uprawnienia do pracy z dziećmi. Absolwenci 
pozostałych kierunków mogą podjąć studia, ale powinni mieć świadomość, że będą 
mogli prowadzić terapię mowy tylko u osób dorosłych. 
Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu 
artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami 
anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem). 

4. Warunki i tryb rekrutacji: Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Warunkiem 
uruchomienia studiów jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób 
grupy. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  Rekrutacja jest 

prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Na stronie 
internetowej logopedii oraz w systemie rekrutacyjnym są umieszczane informacje 
o zamknięciu rekrutacji. 
 
Wymagane dokumenty: 

• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (w wersji elektronicznej), 
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
• dwa zdjęcia,  
• zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie 

(braku wad wymowy). 
 

5. Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych: Przygotowany program studiów 
podyplomowych zapewnia absolwentowi pozyskanie wiedzy i zdobycie praktycznych 
umiejętności w zakresie terapii logopedycznej. W trakcie studiów słuchacze nabywają 
kompetencję do wykonywania zawodu logopedy. Absolwenci będą umieli samodzielne 
przeprowadzać postępowanie diagnostyczne oraz terapię mowy dzieci i dorosłych. 
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Zdobędą wiedzę z kilku obszarów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i 
kultury słowa), 2. psychologii i pedagogiki, 3. anatomii i neurologii, 4. terapii zaburzeń 
mowy.  
Najważniejszym celem studiów podyplomowych LOGOPEDIA jest zapoznanie słuchaczy 
z metodyką pracy logopedy oraz z teoretycznymi podstawami tego zawodu. Osiągnięciu 
tego efektu służą cele szczegółowe, z których najważniejsze to: 

• zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat medycznych podstaw pracy logopedy 
(elementarna wiedza z foniatrii, audiologii, ortodoncji, geriatrii, neurologii, 
wiedza na temat anatomii narządów mowy odpowiadających za nadawanie 
i odbiór mowy),  

• zdobycie wiedzy na temat językowych podstaw logopedii (nauka o języku, kultura 
języka i komunikacji, socjolingwistyka i psycholingwistyka; przy czym największy 
nacisk kładzie się na nauczenie słuchaczy zasad prawidłowej artykulacji głosek 
polskich), 

• zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, ze 
szczególnym naciskiem na zapoznanie słuchaczy z etapami rozwoju mowy 
dziecka oraz ze specyfiką pracy i opieki nad dziećmi specjalnej troski, 

• zapoznanie słuchaczy ze strategią postępowania logopedycznego w przypadkach 
problemów z mową o różnym podłożu, 

• wykształcenie umiejętności programowania i prowadzenia terapii logopedycznej 
zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. 

Studia przygotowuję absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie logopedy, zarówno 
w różnego typu poradniach, jak i w gabinetach logopedycznych oraz placówkach 
oświatowych. Osiągnięciu tego celu służą zarówno prowadzone na uczelni zajęcia 
audytoryjne, jak i zajęcia warsztatowe i praktyki w różnych instytucjach opiekuńczo-
wychowawczych (szkoła specjalna, szkoła dla niesłyszących, ośrodek wczesnej 
interwencji, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oddział szpitalny, gabinet 
logopedyczny). 
Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia dalszej edukacji, np. na 
specjalnościach: NEUROLOGOPEDIA,  SURDOLOGOPEDIA i innych. 
 

6. Osoba pełniąca funkcję kierownika studiów: dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR 
 

7. Osoba sprawująca obsługę administracyjną – mgr Monika Laszczyk-Świerk. 

 

 

 
 

 


