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Opis programu
Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania,
eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych.
Studia drugiego stopnia z zakresu logopedii są studiami kwalifikującymi absolwentów do
wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania
przygotowania pedagogicznego), służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach
i gabinetach zatrudniających logopedów.
Absolwenci studiów logopedycznych posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności, aby podejmować
interwencje logopedyczne, polegające na identyfikacji zaburzenia komunikacyjnego (diagnostyka
logopedyczna) oraz eliminowaniu lub łagodzeniu jego objawów (terapia logopedyczna). Ważnym
zadaniem logopedów jest także zapobieganie zaburzeniom komunikacyjnym.
Nasze studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy oferując studentom program
zorganizowany na zasadach nauczania problemowego. Centralnym punktem programu nauczania są
studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze
i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na
wiedzę i umiejętności.
Bogaty i zróżnicowany program praktyk dodatkowo podkreśla wysoce praktyczny profil studiów.
Nasze studia przygotowują absolwentów do praktyki logopedycznej w oparciu o rezultaty polskich
i zagranicznych badań naukowych oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami, a także do
kontynuacji nauki na poziomie studiów podyplomowych lub w szkole doktorskiej. Aby ukończyć
studia i uzyskać kwalifikacje logopedyczne studenci muszą skompletować 120 punktów ECTS,
przeprowadzić empiryczne badania z zakresu logopedii, napisać pracę magisterską i obronić ją
podczas egzaminu dyplomowego.

Profil absolwenta
Absolwent studiów logopedycznych drugiego stopnia dysponuje praktycznymi umiejętnościami
diagnozowania zaburzeń zdolności komunikacyjnej oraz implementacji terapii logopedycznej
w odniesieniu do dzieci i dorosłych.
W pracy klinicznej stosuje narzędzia i procedury, których skuteczność została dowiedziona w procesie
logopedycznych badań naukowych oraz udokumentowana w czasopismach naukowych, polskich
i zagranicznych. Potrafi oddziaływać na osoby z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnej w sposób
wielowymiarowy i dynamiczny, zgodnie z zasadami Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health –
ICF).
Absolwent studiów logopedycznych umie także sprawnie komunikować z pacjentem i rodziną
pacjenta, z zachowaniem wrażliwości koniecznej przy wykonywaniu zawodu logopedy, szczególnie
w przypadku osób wielojęzycznych oraz ze środowisk wielokulturowych. W komunikacji z innymi
logopedami lub personelem pedagogicznym i medycznym używa uznanej nomenklatury
międzynarodowej oraz odwołuje się do osiągnięć współczesnej logopedii, lingwistyki i medycyny.

Absolwent posiada kwalifikacje, które umożliwiają mu zdobycie zatrudnienia w placówkach
oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), służbie zdrowia,
placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów.
Nabyta w trakcie studiów zdolność do refleksji i poszukiwania optymalnego działania
terapeutycznego oraz praktyczna wiedza z zakresu metodologii badań logopedycznych umożliwiają
absolwentowi kontynuowanie kształcenia na poziomie specjalistycznych studiów podyplomowych, na
przykład o tematyce neurologopedii, lub w szkole doktorskiej. Absolwent studiów logopedycznych
zna język obcy na poziomie B2.

