
Klasyfikacja ISCED:

profil praktyczny

liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 8

Opis programu studiów pierwszego stopnia 

Nazwa kierunku Logopedia z audiologią

Dyscyplina / dyscypliny naukowe, do których 

odnoszą się efekty uczenia się 

językoznawstwo  (wiodąca - 55%; 100 ECTS) oraz filozofia (1 %; 2 

ECTS); pedagogika (14%; 24 ECTS), psychologia (3%; 6 ECTS), nauki 

socjologiczne (1%; 2 ECTS); nauki medyczne (26%, 46 ECTS)                             

Forma studiów:                                         studia stacjonarne

Dziedzina / dziedziny nauki, do których przypisany jest kierunek 
nauk:  humanistycznych, społecznych, medycznych i 

nauk o zdrowiu

liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych

 _0239

Profil kształcenia:

Związek z misją i 

strategią rozwoju 

uczelni:

Koncepcja kształcenia na kierunku logopedia z audiologią w Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach wpisuje się w strategię rozwoju Wydziału Humanistycznego i jest 

ściśle związana z misją uczelni, której ambicją jest kształcenie elit gospodarczych kraju i regionu.  

Powołanie  tego kierunku o profilu praktycznym jest naturalnym wynikiem rozwoju uczelni jako 

szkoły integracyjnej i doświadczeń w  kształceniu osób niepełnosprawnych. Zasadniczym celem  

kierunku jest profesjonalne kształcenie wykwalifikowanych kadr logopedycznych zgodnie ze 

standardami krajowymi i europejskimi. Absolwenci będą dysponować aktualną wiedzą 

interdyscyplinarną z zakresu: językoznawstwa, pedagogiki, psychologii i medycyny, będą posiadać 

wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie diagnozowania, programowania i prowadzenia terapii 

logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu i uwarunkowanych nimi zaburzeń 

komunikacji językowej.  Powołanie kierunku odpowiada na współczesne potrzeby społeczne i 

oświatowe poprzez kształcenie kadr, które zagwarantują dostęp do wysokospecjalistycznych usług 

logopedycznych dzieciom i osobom dorosłym z różnych środowisk i miejsc oddalonych od 

większych ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych. Przyczyni się do rozwoju poziomu usług 

logopedycznych w regionie. Zintensyfikuje badania naukowe prowadzone w Zakładzie 

Językoznawstwa i Logopedii oraz w Ośrodku Logopedycznym naszej uczelni. Ułatwi także wymianę 

doświadczeń wielospecjalistycznych z innymi ośrodkami akademickimi i placówkami świadczącymi 

usługi na rzecz osób z zaburzeniami mowy i słuchu. Kierunek otwiera również nowe możliwości 

zatrudnienia naszych absolwentów w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, 

medycznych i mediach. 

kwalifikacje pierwszego stopnia

łączna liczba punktów ECTS, przyporządkowana zajęciom 

związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 

dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest 

kierunek studiów

językoznawstwo  (wiodąca - 55%; 100 ECTS) oraz filozofia 

(1 %; 2 ECTS); pedagogika (14%; 24 ECTS), psychologia 

(3%; 6 ECTS), nauki socjologiczne (1%; 2 ECTS); nauki 

medyczne (26%, 46 ECTS)      

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji:

łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach  zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich  lub innych osób prowadzących zajęcia
92

Liczba semestrów i punktów ECTS,  w tym: 180 

ECTS
6 semestrów

4

łaczna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 52

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzysakć w ramach zajęć kształtujacych umiejętności 

praktyczne (dot. profilu praktycznego)
960



3. Kształtowanie etycznej, empatycznej postawy wobec pacjenta i opiekunów pacjenta.

Cele kształcenia

2. Wyposażenie w umiejętności diagnozy i programowania terapii logopedycznej.

4. Nadanie tytułu licencjata w zakresie logopedii z audiologią.

1. Wyposażenie w aktualną wiedzę z zakresu logopedii i jej poddyscyplin.

K_W03

Ma wiedzę na temat podstaw logopedii, audiologii, audiofonologii, akustyki i 

dziedzin z nimi powiązanych z obszaru nauk humanistycznych (zwłaszcza 

językoznawstwa), społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu.

P6S_WG_PP

P6S_WG_PP

K_W05

Zna metody diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w procedurach postępowania 

logopedycznego i audiologicznego (z uwzględnieniem procesów programowania 

języka).

P6S_WG_PP

K_W04

Zna terminologię, zakres i metodologię badań logopedycznych oraz najnowsze 

tendencje rozwojowe w szczególności w dyscyplinie językoznawstwo i innych 

powiązanych obszarach badawczych.

K_W09
Zna specyfikę organizacji opieki logopedycznej w różnych placówkach 

oświatowych, medycznych, opiekuńczo-wychowawczych.

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa 

Wyższego 

P6S_WG_PP 

Zna zasady prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu logopedy.
P6S_WK_PP

Symbol

K_W06
Ma wiedzę na temat zastosowania technologii informacyjnych w diagnozie 

audiologicznej, zaburzeniach przetwarzania słuchowego i protetyki słuchu.

P6S_WG_PP

P6S_WG_PP 

K_W08

P6S_WK_PP 

K_W07 Zna klasyfikacje zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz specjalistyczną terminologię.

Zna objawy, etiologię i patomechanizm zaburzeń mowy i słuchu oraz ich 

konsekwencję dla rozwoju mowy i funkcjonowania człowieka.

P6S_WG_PP

K_W10

K_W11
Zna zasady skutecznej komunikacji z osobami z zaburzeniami mowy i słuchu oraz  

swoje umiejętności językowe, komunikacyjne, głosowe.

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa 

Wyższego 

Po ukończeniu studiów Logopedia z audiologią 

Symbol

P6S_WG_PP

absolwent

WIEDZA

K_W01

Ma wiedzę na temat podstawowych teorii, metodologii, terminologii ogólnej i 

szczegółowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a zwłaszcza 

dyscypliny językoznawstwo, która pozwala na rozumienie i opis systemu 

językowego oraz reguł zachowań komunikacyjnych.

P6S_WG_PP 

K_W02

Zna biologiczne i społeczne, a w szczególności systemowe uwarunkowania 

zaburzeń sprawności językowych, słuchowych, komunikacyjnych człowieka w 

różnych okresach jego życia.

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ



K_K01

Jest gotów do niesienia pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym z 

przekonaniem o sensie,  wartości i potrzebie działań terapeutycznych oraz wspiera 

pomocą opiekunów, nauczycieli, rodziców osób z zaburzeniami mowy i słuchu.

P6S_UO_PP

K_K02
Jest gotów do pracy w zespołach interdyscyplinarnych ze świadomością 

wieloaspektowych uwarunkowań zaburzeń mowy i słuchu.

P6S_KK_PP 

P6S_UO_PP 

P6S__UK

K_U014

Potrafi  formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia 

do ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk humanistycznych 

(filozofii, etyki) i społecznych  (psychologii, pedagogiki, dydaktyki, socjologii), 

zwłaszcza w kontekście językoznawczym. 
P6S_UW_PP

Symbol

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa 

Wyższego 

Po ukończeniu studiów Logopedia z audiologią 

absolwent

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P6S_UW_PP

K_U012
Potrafi dostosować własne kompetencje językowe i komunikacyjne do potrzeb 

pacjenta i jego rodziny. P6S_UW_PP

K_U09 Interpretuje wyniki badań audiologicznych, foniatrycznych, laryngologicznych.
P6S_UW_PP

K_U010
Obsługuje programy komputerowe do analizy głosu, diagnozy zaburzeń mowy  i 

słuchu.

P6S_UW_PP

K_U08 Samodzielnie wykonuje badania mowy i słuchu.
P6S_UW_PP

K_U05
Potrafi zastosować działania profilaktyczne i wspomagające rozwój komunikacji 

językowej.

P6S_UW_PP

K_U06 Potrafi dostosowywać rodzaj interwencji do potrzeb i możliwości pacjenta, jego wieku.
P6S_UW_PP

P6S_UW_PP

K_U02

Potrafi stosować procedury logopedyczne i audiologiczne zgodne ze standardami 

postępowania logopedycznego.

P6S_UW_PP

K_U03

P6S_UW_PP

P6S_UW_PP

P6S_UW_PP

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa 

Wyższego 

 Po ukończeniu studiów Logopedia z audiologią

absolwent

UMIEJĘTNOŚCI

Symbol

K_U01

Potrafi zastosować interdyscyplinarną wiedzę w organizowaniu warsztatu logopedy 

audiologa.

K_U04 Potrafi rozpoznać mechanizmy rozwoju mowy i jej zaburzenia.

Potrafi rozpoznawać zaburzenia mowy, słuchu, głosu oraz określać ich 

patomechanizm, etiologię i przyczyny.

Potrafi dobierać metody i narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne oraz dokonywać 

ich weryfikacji.

K_U07

K_U011
Potrafi zastosować wiedzę o systemie językowym i regułach komunikacji w 

deskrypcji, interpretacji, programowaniu terapii, formułowaniu diagnoz.

K_U013
Umie posługiwać się językiem obcym, potrafi odszukać i korzystać z obcojęzycznej 

literatury fachowej.



Praktyki:

III. Praktyka zawodowa śródroczna (pedagogiczno-

logopedyczna) w przedszkolu w trakcie 2. semestru – 

60 godzin (15 tygodni x 4 godz.).

IV. Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w 

Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w trakcie 3. 

semstru - 80 godz. (15 tyg. x 6 godz.).

VI. Praktyka zawodowa ciągła (pedagogiczno-

logopedyczna) w przedszkolu po 2. semestrze (wpis 

do końca semestru 3.) – 40 godz. (2 tygodnie x 20 

godz.).

ORGANIZACJA

1. Zapoznanie się z formą, organizacją i wymogami 

pracy logopedy pracującego w różnych placówkach 

edukacyjnych (przedszkolach, szkołach, poradniach),  

placówkach / poradniach służby zdrowia ( w tym 

audiologicznych), na oddziałach szpitalnych 

(laryngologia, pediatria, neurologia, psychiatria).

2. Opanowanie praktycznych umiejętności 

prowadzenia profilaktyki logopedycznej, prowadzenia 

terapii postępowania logopedycznego w zaburzeniach 

komunikacji, języka i słuchu z wykorzystaniem 

najnowszych metod i narzędzi.

3. Praktyczne zapoznanie się z prawami i 

obowiązkami logopedy pracującego w różnych 

ośrodkach i placówkach (m.in. edukacyjnych, służby 

zdrowia, audiologicznych), etapami kariery, stopniami 

służbowymi, zagadnieniami etyki zawodowej.

II. Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w 

Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w trakcie 2. 

semestru - 80 godz. (15 tyg. x 6 godz.).

V. Praktyka zawodowa śródroczna (pedagogiczno-

logopedyczna) w szkole podstawowej w trakcie 

trwania 3. semestru -  60 godzin (15 tygodni x 4 

godz.).

CELE

I. Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w 

Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w trakcie 1. 

semestru - 60 godz. (15 tyg. X 4 godz.).

Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej 

pracy zawodowej.

P6S_KR_PP 

P6S_KK_PP 

K_K03 Jest gotów do formułowania opinii dotyczących pacjentów.
P6S_UK_PP

K_K04
Wykazuje troskę o poszanowanie godności osób z zaburzeniami mowy i słuchu 

oraz respektowanie zasad etyki zawodowej.

P6S_KK_PP

K_K05
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się i rozwoju społecznego, zawodowego i osobistego.

P6S_KK_PP

P6S_KR_PP

  

K_K06



VII.  Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w 

Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w trakcie 4. 

semestru - 80 godz. (15 tyg. x 6 godz.).

XII.  Praktyka zawodowa ciągła logopedyczna w 

placówkach służby zdrowia (F) / (F) Praktyka 

zawodowa  ciągła logopedyczna na oddziałach 

szpitalnych (laryngologia, pediatria, neurologia, 

psychiatria) po 4. semestrze - wpis do końca 5. 

semestru - 40 godz. – (1 tydzień x 20 godz.).

XIII. Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w 

Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w trakcie 6. 

semestru - 120 godz. (15 tyg. x 8 godz.)

IX.  Praktyka zawodowa ciągła (pedagogiczno-

logopedyczna) w szkole w podstawowej po 3. 

semestrze - wpis do końca 4. semestru (70 godz. - 4 

tygodnie).

X. Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w 

Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w trakcie 5. 

semestru - 60 godz. (15 tyg. x 4 godz.).

XIV.  Praktyka zawodowa ciągła (audiologiczna) w 

Poradniach audiologicznych (F) / (F) Praktyka ciągła 

(audiologiczna) w placówkach świadczących terapię 

osobom z zaburzeniami słuchu po 5. semestrze - 

wpis do końca 6. semestru (40 godz. - 2 tygodnie x 20 

godz.). 

5. Student zna zasady programowania, prowadzenia i 

weryfikacji terapii w przypadku zaburzeń realizacji 

sprawności komunikacyjnych, zaburzeń kompetencji 

oraz rozpadu kompetencji komunikacyjnych, 

zaburzeń słuchu i uwarunkowanych nimi zaburzeń 

komunikacji.

1. Student zna fazy rozwoju mowy człowieka.

2. Student zna zadania logopedy w placówkach 

przedszkolnych.

3. Student zna metody działań mających na celu 

profilaktykę i stymulację rozwoju mowy dziecka.

Wiedza

4. Student zna  zadania logopedy w szkole i innych 

placówkach edukacyjnych.

VIII. Praktyka zawodowa śródroczna (pedagogiczno-

logopedyczna) w Poradniach Logopedycznych (w 

trakcie 4. semestru - 80 godz. (15 tygodni x 6 godz.).

XI. Praktyka zawodowa śródroczna (logopedyczna) w 

Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej w trakcie 

5. semestru -  90 godz. (15 tygodni po 6 godz.).

EFEKTY:



5. Student samodzielnie wykonuje badania mowy i 

słuchu oraz interpretuje wyniki badań.

3. Student potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia 

logopedyczne  w przypadku dyslalii, SLI, trudności w 

czytaniu i pisaniu, dysleksji.

6. Student potrafi prowadzić dokumentację 

postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń  

realizacji sprawności komunikacyjnych, zaburzeń oraz 

rozpadu kompetencji komunikacyjnych.

7. Student  potrafi wykorzystywać technologie 

informacyjne w terapii zaburzeń realizacji sprawności 

komunikacyjnych, zaburzeń oraz rozpadu 

kompetencji komunikacyjnych, zaburzeń słuchu i 

uwarunkowanych nimi zaburzeń komunikacji.

8. Student potrafi pracować w zespole 

interdyscyplinarnym.

Społeczne

1. Student jest przekonany o sensie, wartości działań 

mających na celu profilaktykę, stymulację rozwoju 

mowy oraz terapię osób z zaburzeniami realizacji 

sprawności komunikacyjnych, zaburzeń oraz rozpadu 

kompetencji komunikacyjnych, zaburzeń słuchu i 

uwarunkowanych nimi zaburzeń komunikacji.

2. Student wspiera i świadczy pomoc opiekunom 

osób z zaburzeniami realizacji sprawności 

komunikacyjnych, zaburzeń oraz rozpadu 

kompetencji komunikacyjnych, zaburzeń słuchu i 

uwarunkowanych nimi zaburzeń komunikacji.

3. Student jest gotów do formułowania opinii 

dotyczących osób z zaburzeniami realizacji 

sprawności komunikacyjnych, zaburzeń oraz rozpadu 

kompetencji komunikacyjnych, zaburzeń słuchu i 

uwarunkowanych nimi zaburzeń komunikacji.

1. Student potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia 

pedagogiczno-logopedyczne mające na celu 

mających na celu profilaktykę i stymulację rozwoju 

mowy dziecka.

2. Student potrafi dostrzec odstępstwa od normy 

rozwoju mowy.

4. Student zna zasady programowania, prowadzenia i 

weryfikacji terapii w przypadku zaburzeń realizacji 

sprawności komunikacyjnych, zaburzeń oraz rozpadu 

kompetencji komunikacyjnych, zaburzeń słuchu i 

uwarunkowanych nimi zaburzeń komunikacji.

Umiejętności

6. Student posiada wiedzę z zakresu audiologii, 

Zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego i 

badań przesiewowych słuchu.

7. Student zna zadania logopedy w poradniach 

logopedycznych i placówkach służby zdrowia.
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Akustyka mowy
wykład/ćwiczeni

a lab.

zaliczenie 

na ocenę
30/30

Nauka o języku: fonologia ćwiczenia
zaliczenie 

na ocenę
15

45

60

zaliczenie 

na ocenę 15/30 45

Semestr 2 

Język obcy nowożytny do wyboru 1, 2
ćwiczenia

zaliczenie 

na ocenę

ćwiczenia
zaliczenie 

na ocenę
30

Studia kończą się napisaniem i obroną pracy 

dyplomowej.

Plan studiów: Logopedia z audiologią

Lp.
Nazwa przedmiotu/                                  

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F**

Forma 

zaliczenia

Liczba godzin

Podstawy pedagogiki

Praktyczna stylistyka/ Kultura języka 30

Podstawy psychologii wykład egzamin

wykład

45 45

Opis sposobu zakończenia cyklu kształcenia

Metodyka postępowania 

logopedycznego/ Programowanie 

zachowań językowych wykład/ćwiczenia

15

Nauka o języku: fonetyka artykulacyjna
wykład/ćwiczenia 

lab.
egzamin

15/30 45

egzamin 45

Etyka / Socjologia wykład zaliczenie 

na ocenę 30

Semestr 1

30

30wykład/ ćwiczenia
zaliczenie 

na ocenę 
15/15

Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

195/150/60 405

60 60

RAZEM w semestrze 1

Wychowanie fizyczne ćwiczenia zaliczenie

Technologia informacyjna
wykład /ćwiczenia

zaliczenie 

na ocenę
15/15 30

zaliczenie 

na ocenę
30 30Nauka o języku: morfologia

ćwiczenia

Patologia narządu słuchu
wykład

zaliczenie 

na ocenę
30 30

Wczesna interwencja logopedyczna / 

Zaburzenia żucia i połykania ćwiczenia lab.

zaliczenie 

na ocenę
20 20

Foniatria
wykład

zaliczenie 

na ocenę
30 30

Rozwój mowy dziecka / Kognitywne 

podstawy mowy i języka wyklad/ćwiczenia
egzamin 15/30 45

Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w Studenckiej 

Poradni Logopedycznej UPH

Punkty 

ECTSŁącznie

Anatomia i fizjologia człowieka - 

biologiczne podstawy mowy
wykład/ćwiczenia

60 godz. (15 tygodni x 4 

godz.) 

Filozofia / Lingwistyka: narastanie 

refleksji nad językiem

Przygotowanie psychologiczne do 

pracy nauczyciela logopedy
ćwiczenia

Przygotowanie pedagogiczne do pracy 

nauczyciela logopedy
ćwiczenia



10. O 2

11. O 3

O
zaliczenie 

na ocenę
3

O 2

30

1.
O 4

2.
O 2

3.
O egzamin 3

4.
F 3

5.
O 3

6.
O 2

7.
O 1

8.
O 1

9.
O 2

10.
O

zaliczenie 

na ocenę
30 30 0

11. F 3

O
zaliczenie 

na ocenę
2

O 2

F 2

30

1.
O 4

2.
O 4

3. O 1

4. O 1

5.
O 3

6.
O 3

Liczba godzin

RAZEM w semestrze 2 135/225/20 380

Semestr 3 

Lp.
Nazwa przedmiotu/                                  

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F**

Forma 

zaliczenia

Punkty 

ECTS

wykład/ ćwiczenia

zaliczenie 

na ocenę
15/15 30

Dydaktyka postępowania 

logopedycznego wykład/ ćwiczenia
egzamin 15/30 45

Trudności w czytaniu i pisaniu
wykład/ćwiczenia 

lab.

zaliczenie 

na ocenę
15/15 30

Specyficzne zaburzenia rozwoju 

języka / Alalia

wykład/ćwiczenia 

lab.

zaliczenie 

na ocenę

Nauka o języku: składnia z 

elementami tekstologii
ćwiczenia

zaliczenie 

na ocenę
30 30

4515/30Dyslalia

Zaburzenia płynności mówienia
wykład/ćwiczenia 

lab.

zaliczenie 

na ocenę
15/15 30

wykład/ćwiczenia 

lab.

15/15 30

zaliczenie 

na ocenę
60 60

Dla 

poszczególnych 

rodzajów zajęć

Łącznie

Język obcy nowożytny  do wyboru 1, 2 ćwiczenia

60 godz. (15 tygodni x 4 

godz.) 

Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w Studenckiej 

Poradni Logopedycznej UPH

Praktyka zawodowa śródroczna (pedagogiczno-logopedyczna) 

w przedszkolu 

zaliczenie 

na ocenę

Podstawy dydaktyki

Surdologopedia ćwiczenia lab.
zaliczenie 

na ocenę
15 15

wykład
zaliczenie 

na ocenę
15 15Neuropsychologia

ćwiczenia
zaliczenie 

na ocenę
30 30

Praktyka zawodowa ciągła (pedagogiczno-logopedyczna) w  

przedszkolu (2 tygodnie x 20 godzin)

zaliczenie 

na ocenę

40 godz. (2 tyg. x 20 

godz.)

Praktyka zawodowa śródroczna (pedagogiczno-logopedyczna) 

w szkole podstawowej

zaliczenie 

na ocenę

Wychowanie fizyczne

60 godz.(15 tygodni x 4 

godz.) 

ćwiczenia

RAZEM w semestrze 3 75/150/120 345

Semestr 4

30

Afazja
wykład/ćwiczeni

a lab.
egzamin 15/30 45

zaliczenie 

na ocenę
15 15

Diagnostyka różnicowa zaburzeń 

słuchu
wykład

Audiofonologia
wykład/ćwiczeni

a
egzamin 30/15 45

zaliczenie 

na ocenę
15 15

Psychiatria z elementami geriatrii ćwiczenia
zaliczenie 

na ocenę
30 30

Badania przesiewowe słuchu wykład

Audiometria tonalna i słowna ćwiczenia
zaliczenie 

na ocenę
30 30

zaliczenie 

na ocenę
30

80 godz. (15 tygodni x 6 

godz.) 

Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w Studenckiej 

Poradni Logopedycznej UPH

80 godz. (15 tygodni x 6 

godz.) 

Technika mówienia/ Zaburzenia głosu ćwiczenia lab.

Neurologia z elementami pediatrii



7.
F 2

8.
O 3

9.
F 3

O
zaliczenie 

na ocenę
2

O 2

F 2

30

1. F 3

2. O
zaliczenie 

na ocenę
20 20 2

3. F 3

4. O 3

5. O 3

6. O 3

7. O
30 30

3

8. F 3

9. O 0

O
zaliczenie 

na ocenę
2

O 3

F 2

30RAZEM w semestrze 5 75/80/120 275

Semestr 6 

Praktyka zawodowa  śródroczna (logopedyczna)/ Praktyka 

zawodowa (logopedyczna) w Centrum Diagnozy i Terapii 

Logopedycznej 

zaliczenie 

na ocenę

90 godz.(15 tygodni po 6 

godz.)

Praktyka zawodowa ciągła (logopedyczna) w placówkach służby 

zdrowia  / Praktyka zawodowa ciągła (logopedyczna) na 

oddziałach szpitalnych (laryngologia, pediatria, neurologia, 

psychiatria)

zaliczenie 

na ocenę
40 godz.( 1 tydzień)

Fonogesty i daktylografia / Podstawy 

języka migowego dla nauczycieli
ćwiczenia lab.

zaliczenie 

na ocenę 30 30

Seminarium licencjackie seminarium zaliczenie
30 30

Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w Studenckiej 

Poradni Logopedycznej UPH

60 godz.(15 tygodni x 4 

godz.)

Autyzm ćwiczenia lab. egzamin
30 30

Podstawy ortodoncji wykład
zaliczenie 

na ocenę

Dydaktyka diagnozy i terapii 

audiologicznej

wykład/ćwiczeni

a
egzamin 30/15 45

Emisja głosu / Kultura żywego słowa ćwiczenia lab.
zaliczenie 

na ocenę

Learning of foreign languages / 

Literatura dla dzieci i młodzieży
ćwiczenia

zaliczenie 

na ocenę
30 30

30 30

105/120/60 285

Praktyka zawodowa śródroczna (pedagogiczno-logopedyczna) 

w Poradniach Logopedycznych 

zaliczenie 

na ocenę

80 godz. (15 tygodni x 6 

godz.)

Praktyka zawodowa ciągła (pedagogiczno-logopedyczna) w 

szkole podstawowej (70 godz. - 4 tygodnie)

zaliczenie 

na ocenę
70 godz. (4 tygodnie)  

Punkt

y 

ECTS

Dla poszczególnych 

rodzajów zajęć
Łącznie

Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w Studenckiej 

Poradni Logopedycznej UPH

80 godz. (15 tygodni x 6 

godz.) 

Semestr 5

Lp.
Nazwa przedmiotu/                                  

modułu kształcenia
Rodzaj zajęć* O / F**

Forma 

zaliczenia

Liczba godzin

30

zaliczenie 

na ocenę
30 30

Metodologia badań logopedycznych ćwiczenia 

Teoria zaburzeń mowy/ Zachowania 

językowe: teoria komunikacji 

wykład/ 

ćwiczenia

zaliczenie 

na ocenę

ćwiczenia

Aparaty i implanty słuchowe
wykład/ćwiczeni

a

zaliczenie 

na ocenę
30/15 45

30

Audiometria elektrofizjologiczna

15/15

Psycholingwistyka / Komunikacja 

interpersonalna
ćwiczenia lab.

zaliczenie 

na ocenę
30

RAZEM w semestrze 4



1. O 1

2. O 2

3. O 2

4. O 2

5. O 2

6. F 2

7. O 2

8. O 30 30 3

9. O 10

O
zaliczenie 

na ocenę
2

F
zaliczenie 

na ocenę
2

30

630/745/550 1940 180

A.

1.

2.

3.

4.

B 1.

1.

2.

3.

4.

C.

1.

2.

3. 

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 

14.

15.

16.

C 1.

Komputer w pracy logopedy /Narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne w pracy logopedy

Praktyczna stylistyka/ Kultura języka

Autyzm

Surdologopedia

Oligofazja

Zaburzenia mowy w demencji 

Wczesna interwencja logopedyczna / Zaburzenia żucia i połykania

Technika mówienia / Zaburzenia głosu

30 30

RAZEM w semestrze 6 45/20/170
235

Praktyczne śródroczne warsztaty zwodowe w Studenckiej 

Poradni Logopedycznej UPH
120 godz. (15 tyg. x 8 godz.)

Praktyka zawodowa ciagła (audiologiczna) w Poradniach 

audiologicznych / Praktyka zawodowa ciągła (audiologiczna) w 

40 godz. (2 tyg. x 20 

godz.)

**   "O" - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów;              "F" przedmiot fakultatywny

Spis modułów przedmiotowych

Wychowanie słuchowe ćwiczenia

Wychowanie fizyczne

Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego

Seminarium licencjackie seminarium
zaliczenie 

na ocenę

Technologia informacyjna

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy nowożytny 1, 2

Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego

Nauka o języku: fonetyka artykulacyjna, fonologia, morfologia, składnia z elementami tekstologii

RAZEM w semestrach od 1-6

*    Wykład / ćwiczenia / laboratoria / konwersatorium / seminarium / inne

Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego z zakresu postępowania logopedycznego

Dyslalia

Dyzartria

Learning of foreign languages / Literatura dla dzieci i młodzieży

Fonogesty i daktylografia / Podstawy języka migowego dla nauczycieli

Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego z zakresu medycznych podstaw logopedii

Zaburzenia płynności mówienia

Afazja

Specyficzne zaburzenia rozwoju języka / Alalia 

Trudności w czytaniu i pisaniu 

zaliczenie 

na ocenę
20 20

Onkologia w logopedii wykład
zaliczenie 

na ocenę

Metodologia badań logopedycznych

Neuropsychologia

Seminarium licencjackie

Centralne zaburzenia przetwarzania 

słuchowego
ćwiczenia lab.

zaliczenie 

na ocenę
20 20

Komputer w pracy logopedy 

/Narzędzia diagnostyczno-

terapeutyczne w pracy logopedy

ćwiczenia lab.
zaliczenie 

na ocenę
30 30

Oligofazja ćwiczenia lab.
zaliczenie 

na ocenę
30 30

Zaburzenia mowy w demencji ćwiczenia lab.
zaliczenie 

na ocenę
30 30

Dyzartria  ćwiczenia lab.
zaliczenie 

na ocenę
30 30

Ochrona własności intelektualnej wykład
zaliczenie 

na ocenę
15 15



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C 2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

C 3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

D

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6. 

E

1.

Emisja głosu / Kultura żywego słowa

Moduły kształcenia związane z prowadzoną w uczelni działanością naukową w dyscyplinie lub dyscylinach, do której przyporządkowany jest kierunek - dotyczy kierunków  studiów o profilu ogólnoakademickim / lub moduły kształtujące umiejętności praktyczne - dotyczy kierunków studiów o profilu praktycznym 

Moduły kształcenia kirunkowego 

Filozofia / Narastanie refleksji nad językiem

Etyka / Socjologia

Teoria zaburzeń mowy / Zachowania językowe: teoria komunikacji

Psycholingwistyka / Komunikacja interpersonalna

Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczyciela logopedy

Podstawy dydaktyki

Podstawy psychologii

Podstawy pedagogiki

Badania przesiewowe słuchu

Onkologia w logopedii

Diagnostyka różnicowa zaburzeń słuchu

Psychiatria z elementami geriatrii

Praktyczne śródroczne warsztaty zawodowe w Studenckiej Poradni Logopedycznej (w sem. 1.)

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Aparaty i implanty słuchowe

Wychowanie słuchowe

Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego z zakresu przygotowania pedagogicznego

Audiometria elektrofizjologiczna

Emisja głosu / Kultura żywego słowa

Przygotowanie psychologiczne do pracy nauczyciela logopedy

Dydaktyka postępowania logopedycznego

Dydaktyka diagnozy i terapii audiologicznej

Anatomia i fizjologia człowieka - biologiczne podstawy mowy

Neurologia z elementami pediatrii

Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego z zakresu audiologii

Akustyka mowy 

Audiofonologia

Audiometria tonalna i słowna

Patologia narządu słuchu

Foniatria

Podstawy ortodoncji

Rozwój mowy dziecka / Kognitywne podstawy mowy i języka


