
KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
WYDZIAŁ: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. 

INSTYTUT:.................................................................................................................................. 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Logopedia i język migowy. 

STUDIA PODYPLOMOWE:  

dodatkowa specjalność  X                 doskonalące   . 

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika): pedagogiczna. 

CZAS TRWANIA: 4 semestry. 

OPŁATA ZA SEMESTR: 2100 zł. 

OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 zł. 

REKRUTACJA: komplet wymaganych dokumentów i pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.  

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1) podanie o przyjęcie na studia (druk podania dostępny na stronach UZ), 
2) 2 zdjęcia, 
3) odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (w przypadku 

studentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich – potwierdzenie o studiowaniu 
z właściwego dziekanatu),  

4) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (druk zobowiązania dostępny 
na stronach UZ), 

5) zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
logopedy.  

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30.IX.2016 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

DOKUMENTY PRZYJMUJE: UZ, Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra. 

Tel: 68 328 3236 lub 68 328 3256. 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA: 

- do kogo adresowane: Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów 
II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wyjątkowych sytuacjach na studia przyjmowani 
są studenci studiów II stopnia lub IV-V roku jednolitych magisterskich). Dodatkowo, ze względu 
na specyfikę języka migowego kandydaci powinni mieć sprawne ruchowo kończyny górne. 

- kwalifikacje po ukończeniu studiów: Absolwent studiów podyplomowych Logopedia i język migowy 
jest przygotowany do prowadzenia działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju 
mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju 
i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, korygowania wad wymowy 
i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych 
środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach. Absolwent 
uzyskuje przygotowanie do podjęcia pracy (po spełnieniu warunków określonych w przepisach 
obowiązujących w poszczególnych resortach) jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych 
(tylko w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela) 
lub jako logopeda w placówkach medycznych i gabinetach prywatnych. Dodatkowo, absolwent zna 
system językowo-migowy na poziomie zaawansowanym z elementami polskiego języka migowego 
i przygotowany jest do zewnętrznego egzaminu tłumacza języka migowego (kształcenie w zakresie 
języka migowego rozpoczyna się od podstaw). Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne 
i nie stanowi warunku ukończenia studiów. 

INFORMACJE DODATKOWE: (strona studiów) http://www.wpps.uz.zgora.pl/logopedia/ 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ 
 


