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4 semestry



Cel



Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami
mowy. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia

pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, etc. Wybranie tego kierunku 

 to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów praktyki zawodowej, umożliwiającej absolwentom prowadzenie
samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.



Absolwent



Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela logopedy
w placówkach oświatowych takich jak: przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne,
szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne, poradnie społeczno-zawodowe,
gabinety logopedyczne, ośrodki szkolno-wychowawcze.

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące
się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów
jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane,
jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego 
w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli.

UWAGA! 
Wymaganym dokumentem od kandydata jest zaświadczenie od logopedy, foniatry 
lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.



Wymiar praktyk



180 godzin (I uprawnienia) - dotyczą osób
posiadających kwalifikacje do nauczania
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie
posiadających przygotowania w zakresie

pedagogiki specjalnej.
 

120 godzin (II uprawnienia) - dotyczą osób,
które posiadają przygotowanie pedagogiczne

w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać
kwalifikacje w dodatkowym zakresie

pedagogiki specjalnej godzin.

 
 
 



Przedmioty



- Anatomia i fizjologia narządu głosu
   i słuchu
- Anatomia i fizjologia układu nerwowego        
   z elementami neurologii
- Diagnostyka w pedagogice specjalnej
- Diagnoza i terapia dysleksji
- Diagnoza logopedyczna
- Dydaktyka specjalna
 



- Etyka zawodu nauczyciela
- Fonetyka i fonologia współczesnego               
   języka polskiego
- Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
- Logorytmika i logopedia artystyczna
- Metody komunikacji wspomagającej 
   i alternatywnej (ACC)
- Metodyka terapii logopedycznej
 



- Metodyka wychowania słuchowego
- Mózgowe mechanizmy mowy
- Podstawy audiologii i foniatrii
- Podstawy języka migowego
- Podstawy neuropsychologii
- Podstawy pedagogiki specjalnej
- Profilaktyka logopedyczna
 



- Terapia zaburzeń płynności mówienia
- Wczesna interwencja logopedyczna
- Wczesne wspomaganie rozwoju  
   językowego dziecka
- Współczesne metody badania narządu 
   mowy i słuchu
- Zaburzenia głosu i mowy
- Zaburzenia mowy u dorosłych
 



Praktyka 

Skierowanie na praktykę - 60 godzin
(Moduł I pedagogika specjalna)

Skierowanie na praktykę - 120 godzin
(Moduł II 120 h z zakresu studiowanej
specjalności)



Rekrutacja



Dokumenty
rekrutacyjne 

1. Zgłoszenie na studia podyplomowe

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
wyższych (proszę potwierdzić za zgodność
z oryginałem i podpisać swoim imieniem
i nazwiskiem)

3. 2 fotografie  formatu 35x45 mm

4. 2 egzemplarze umowy odpłatności za studia
podyplomowe wraz z aneksem – proszę przesłać
podpisaną.

Dokumenty należy przekazać w białej teczce
z gumką.

Co?



Dokumenty
rekrutacyjne Gdzie?

Pokój 3.3 (III piętro) w budynku B
ul. Rudzka 13C
BiS/NODN RYBNIK 

Jak?
Osobiście lub listem poleconym
bądź kurierem.



Opłaty



Suma opłat – 5.200,00 zł (10 x 520,00 zł)

Faktura: Tak

Niezmienne czesne

Brak dodatkowych opłat, np. za materiały szkoleniowe, egzaminy,
egzamin końcowy

Brak opłaty wakacyjnej

Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)



Kontakt i pomoc



502 162 365                                        503 192 950
32 43 29 857                                       690 515 224



www.rybnikonline.eu

http://www.rybnikonline.eu/


Nie daj się dłużej
namawiać
- postaw na studia
z gwarancją satysfakcji
i sukcesu!



Widzimy się na
LiveWebinarze
29 października!

Przygotuj
otwartą głowę,
zaparz kawę
i kup nowy
notes. :) 



Do zobaczenia!



„Wychowanie, 
jeśli nie jest wzorem i miłością,
nie jest wychowaniem.”.
Johann Heinrich Pestalozzi

https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/autor/Pestalozzi-Johann-Heinrich/
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