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Kontakt: 
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Studia prowadzi 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w porozumieniu 

z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie.  

Adresat studiów 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznych itp., którzy będą wykonywać obowiązki logopedy w szkole, 

przedszkolu, ośrodku terapii lub prowadzić samodzielną praktyką logopedyczną. 

Wymagane 

dokumenty  

 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia 

 dyplom/świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania 

zawodu nauczyciela  
 kserokopia zaświadczenia od specjalisty logopedy o braku przeciwwskazań do 

podjęcia nauki w zawodzie logopeda, oryginał do wglądu; 

 ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji 

na stronie : podyplomowe.ukw.edu.pl 

Program studiów 
obejmuje m.in. 

1. Rozwój  sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka. 

2. Fonetyka, fonologia i gramatyka języka polskiego. 
3. Zaburzenia porozumiewania się językowego słownego i pisemnego. 
4. Elementy foniatrii i ortodoncji. 
5. Emisja i higiena głosu. 
6. Psychologiczne problemy zaburzeń rozwojowych i ich związek z zaburzeniami  

            mowy.  
7. Pedagogika specjalna.  
8. Metodyka zajęć logopedycznych z dzieckiem niepełnosprawnym. 
9. Podstawy audiologii  pedagogicznej. 
10. Metodologia ćwiczeń logopedycznych. 
11. Ortofonia. 
12. Logorytmika. 
13. Podstawy prawne funkcjonowania systemu edukacyjnego – opieka  

            logopedyczna. 
14. Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi z trudnościami  

            edukacyjnymi. 
15. Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna. 
16. Wczesna interwencja logopedyczna. 
17. Techniki twórczej wizualizacji w pracy logopedy. 
18. Komputer w pracy logopedy. 

19. Praktyka. 

Organizacja 

 studia trwają 3 semestry (rozpoczęcie: październik lub w luty/marzec; 

 miejsce prowadzenia zajęć: Koszalin; 

 zajęcia odbywają się w formie jedno lub dwudniowych zjazdów (sobota/niedziela); 

 program obejmuje 365 godz. w tym 60 godz. praktyki 

 zajęcia są zorganizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz 
konsultacji i są prowadzone w salach dydaktycznych lub pracowniach Fundacji. 

        Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych 

oraz zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wymaganych programem studiów. 
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

wydane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Nabór 
 


