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I.

Informacje ogólne
Czas trwania:
3 semestry
Liczba godzin:
475
Praktyki:
160 godzin
Liczba punktów ECTS:
67
Koszt studiów:
I rata
II raty
III raty
Opłata rekrutacyjna:
0 zł

– 2800 zł
– 3000 zł (2 x 1500 zł)
– 3150 zł (3 x 1050 zł)

II. Rekrutacja
Adresaci studiów podyplomowych:
1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły
studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).
2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
3. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe
jest
złożenie
kompletu
dokumentów.
Miejsce składania dokumentów: dokumenty przyjmujemy w Biurze rekrutacji
(pokój B8) – w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej – wejście
od ul. Jęczmiennej 23.
Wymagane dokumenty:
 kwestionariusz osobowy,
 1 zdjęcie (dowodowe),
 dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów,
 kserokopia dowodu osobistego.
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III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych
Prezentowane studia przygotują słuchaczy do prowadzenia:
 diagnozy i terapii logopedycznej, zaburzeń artykulacyjnych spotykanych
najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii,
pedagogiki i psychologii, która umożliwia im podjęcie pracy na stanowisku
logopedy w przedszkolu i w szkole.
Studia ukierunkowane są głównie na nauczycieli pracujących w przedszkolach
i szkołach
podstawowych,
nieposiadających
pełnego
wykształcenia
do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.
Adresatami studiów są także absolwenci studiów wyższych na kierunkach
humanistycznych, artystycznych i społecznych, posiadający przygotowanie
pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub
kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego). Studia dają uprawnienia do
pracy w charakterze logopedy w placówkach oświatowych.
Bardzo zróżnicowany zakres programu studiów oraz profesjonalna kadra
składająca się z praktyków pozwoli na przygotowanie słuchaczy do udzielania
pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad w zakresie kreowania
własnej ścieżki kariery, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, uwzględniając
ich możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, a także sytuację na rynku pracy
oraz możliwości systemu edukacyjnego.
IV. Treści programowe
Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:
 Wstęp do logopedii
 Anatomia i fizjologia aparatu mowy
 Nauka o języku
 Rozwój mowy dziecka - wpływ muzyki na rozwój dziecka.
 Klasyfikacje zaburzeń w rozwoju mowy i języka.
 Komunikacja społeczna dla logopedów
 Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
 Foniatria, audiologia i ortodoncja
 Psychologia kliniczna
 Neuropsychologia
 Zaburzenie płynności mówienia
 Dysleksja i dysgrafia
 Audiofonologia i foniatria
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Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:
 Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
 Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń
mowy.
 Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej
 Emisja głosu i dykcja
 Metodyka pracy logopedy w placówce oświatowej
 Dyslalia
 Mowa dzieci z rozszczepem
 Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 Zaburzenia komunikacji w autyzmie, Mutyzm i inne psychogenne
oraz środowiskowe zaburzenia mowy
 Jąkanie
 Opóźniony rozwój mowy
 Dyzartria, anartia
 Afazja, dysfazja
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