Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

LOG_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony i usystematyzowany zjawiska etiologii,
istoty oraz objawy zaburzeń kompetencji komunikacyjnej dzieci i dorosłych i
zaburzenia zdolności przełykania (dysfagii)

P7U_W, P7S_WG

LOG_K2_W02

Absolwent zna i rozumie biomedyczne podstawy logopedii i potraﬁ je kompetentnie
stosować w praktyce

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

LOG_K2_W03

Absolwent zna i rozumie zasady proﬁlaktyki i wczesnej interwencji logopedycznej

P7U_W, P7S_WG

LOG_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady postępowania
logopedycznego oraz diagnozy zaburzeń kompetencji komunikacyjnej dzieci,
młodzieży i dorosłych

P7U_W, P7S_WG

LOG_K2_W05

Absolwent zna i rozumie /i potraﬁ stosować techniki terapii poszczególnych zaburzeń
kompetencji komunikacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

LOG_K2_W06

Absolwent zna i rozumie użycie nowoczesnych narzędzi logopedycznych w diagnozie
i terapii zaburzeń kompetencji komunikacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych

P7U_W, P7S_WG

LOG_K2_W07

Absolwent zna i rozumie nowoczesne zasady diagnostyki i terapii logopedycznej osób
dwujęzycznych

P7U_W, P7S_WG

LOG_K2_W08

Absolwent zna i rozumie metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz
zasady ich adekwatnego doboru w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

LOG_K2_W09

Absolwent zna i rozumie w stopniu szerokim metody lingwistycznej analizy mowy i
języka osób z zaburzoną kompetencją komunikacyjną

P7U_W, P7S_WG

LOG_K2_W10

Absolwent zna i rozumie metody i techniki badań naukowych stosowanych w
logopedii

P7U_W, P7S_WG

LOG_K2_W11

Absolwent zna i rozumie konieczność i zasady skutecznego komunikowania się z
pacjentami, ich rodziną, a także z członkami zespołu specjalistycznego, z
uwzględnieniem różnic kulturowych

P7U_W, P7S_WK

LOG_K2_W12

Absolwent zna i rozumie zadania i ograniczenia zawodu logopedy, zasady etyki
zawodowej oraz sposoby organizowania warsztatu pracy w ramach praktyki
logopedycznej

P7U_W

Kod

Treść

PRK

LOG_K2_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo stosować i zarządzać swoimi umiejętnościami
logopedycznymi w celu zapewnienia profesjonalnej opieki terapeutycznej

P7U_U, P7S_UU

LOG_K2_U02

Absolwent potraﬁ analizować krytycznie prace z zakresu logopedii i dyscyplin z nią
powiązanych, wybierać i syntetyzować wiedzę, a także formułować krytyczne
wnioski; potraﬁ zintegrować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin oraz
doświadczenie własne w celu realizacji zadań naukowych i zawodowych

P7U_U, P7S_UW

LOG_K2_U03

Absolwent potraﬁ wykazać odporność w wykonywaniu zawodu logopedy i
prowadzeniu badań naukowych w sposób, który umożliwia utrzymanie poczucia
własnej wartości i radzenia sobie ze stresem

P7U_U, P7S_UU

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

LOG_K2_U04

Absolwent potraﬁ dokonać diagnozy zaburzeń kompetencji komunikacyjnej i dysfagii
u dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o dowody naukowe i standardy
postępowania logopedycznego

P7U_U, P7S_UW

LOG_K2_U05

Absolwent potraﬁ zaprogramować terapię zaburzeń kompetencji komunikacyjnej i
dysfagii u dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o dowody naukowe i standardy
postępowania logopedycznego

P7U_U, P7S_UW

LOG_K2_U06

Absolwent potraﬁ identyﬁkować zasób swojej wiedzy i go pogłębiać; potraﬁ określić
swoje cele w tym zakresie oraz poszukiwać merytorycznego wsparcia

P7U_U, P7S_UU

LOG_K2_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się sprawnie językiem angielskim w zakresie logopedii
zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7U_U, P7S_UK

LOG_K2_U08

Absolwent potraﬁ postępować zgodnie z procedurami miejsca zatrudnienia

P7U_U, P7S_UO

LOG_K2_U09

Absolwent potraﬁ skierować klienta/pacjenta do odpowiedniego lekarza, psychologa,
pedagoga bądź terapeuty w celu pogłębienia diagnozy i/lub podniesienia
efektywności kompleksowej opieki logopedycznej

P7U_U, P7S_UO

LOG_K2_U10

Absolwent potraﬁ wchodzić w interakcje zgodnie z zasadami komunikacji
interpersonalnej i międzykulturowej; umiejętnie komunikować się w celach
naukowych i zawodowych przy użyciu różnych kanałów i technik w języku polskim i
angielskim

P7U_U, P7S_UK

LOG_K2_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności
zawodowe, wykorzystując różne źródła i nowoczesne technologie

P7U_U, P7S_UU

LOG_K2_U12

Absolwent potraﬁ pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie, przyjmując
różne w niej role i prawidłowo ustalając obowiązki swoje i innych

P7U_U, P7S_UO

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

LOG_K2_K01

Absolwent jest gotów do informowania o znaczeniu mowy, języka, komunikacji
alternatywnej i wspomagającej oraz normatywnego połykania w życiu społecznym;
potraﬁ to wykorzystać w działalności naukowej i zawodowej

P7U_K, P7S_KO

LOG_K2_K02

Absolwent jest gotów do działania empatycznego i wzbudzającego zaufanie
diagnozowanych i terapeutyzowanych dzieci, młodzieży, dorosłych i ich
rodzin/opiekunów oraz w kontaktach ze współpracownikami w trakcie badań
naukowych i praktyki zawodowej

P7U_K, P7S_KR

LOG_K2_K03

Absolwent jest gotów do oceny i korekty swoich zachowań w sytuacji kontaktu z
klientami/pacjentami i osobami zaangażowanymi w proces diagnozy i/lub terapii
logopedycznej, w oparciu o szeroki repertuar pożądanych zachowań
komunikacyjnych

P7U_K, P7S_KR

LOG_K2_K04

Absolwent jest gotów do współpracy w zespole specjalistów, identyﬁkując istotny
czynnik danego problemu logopedycznego i proponując możliwe rozwiązania

P7U_K, P7S_KK

LOG_K2_K05

Absolwent jest gotów do przekazywania informacji ustnej i pisemnej o
kliencie/pacjencie w logiczny i syntetyczny sposób

P7U_K, P7S_KR

LOG_K2_K06

Absolwent jest gotów do prowadzenia proﬁlaktyki zaburzeń kompetencji
komunikacyjnej i dysfagii oraz dbałości o poprawność językową w swoim środowisku

P7U_K, P7S_KO

LOG_K2_K07

Absolwent jest gotów do przejawiania postawy otwartości i tolerancji wobec
różnorodności kulturowych i językowych; ma świadomość norm etycznych i
społecznych obowiązujących w kontaktach międzyludzkich i międzykulturowych; wie,
jak stosować je w pracy zawodowej i życiu codziennym

P7U_K, P7S_KO
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Kod

Treść

PRK

LOG_K2_K08

Absolwent jest gotów do przejawiania dbałości o dorobek i tradycje zawodu logopedy

P7U_K, P7S_KR
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