
Wydział: Wydział Humanistyczny 

Nazwa studiów: Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Neurologopedii  

Dla kogo? Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe ze specjalnością 

logopedia lub studia wyższe na kierunku logopedia lub świadectwo 

ukończenia podyplomowych studiów z logopedii. 

Jakie kwalifikacje/ 

uprawnienia po 

studiach? 

Absolwent Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów z 

Neurologopedii uzyskał tytuł zawodowy neurologopedy oraz 

niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonywania zawodu 

neurologopedy w oświacie i placówka specjalistycznych, w tym w 

gabinecie neurologopedycznym, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwalifikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z 

dnia 27.04.2010 r. Dz.U.2014.760. Neurologopeda poszerzył w 

sposób znaczący wiedzę o wszystkich dysfunkcjach mowy  o 

podłożu neurologicznym, potrzebną do wykonywania zawodu. 

Równocześnie uzyskał merytoryczne i praktyczne przygotowanie do 

podjęcia dalszej specjalizacji neurologopedycznej jako specjalizacji 

medycznej i może się on ubiegać o staż  medyczny i specjalizację w 

tym zakresie. Po odbyciu stażu absolwent jest dobrze przygotowany 

do zdawania Medycznego Egzaminu Państwowego z zakresu 

Neurologopedii. 

Tytuł neurologopedy w oświacie nie jest bowiem tożsamy z tytułem 

neurologopedy w służbie zdrowia, zgodnie z Ustawą Ministra 

Zdrowia o niektórych zawodach medycznych z dnia 8.06.2001 r., 

15.04.2011 r., z późniejszymi zmianami. 

Liczba punktów 

ECTS: 

60 punktów ECTS 

Liczba godzin: 360 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyki 

neurologopedycznej tj razem 480 godz. 

Czy program 

obejmuje praktyki? 

TAK 

Skrócony opis oferty Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Neurologopedii trwają dwa 

semestry i przynoszą absolwentowi tytuł zawodowy neurologopedy 

oraz prawo do wykonywania tego zawodu. 

Wymogi związane z 

ukończeniem 

studiów: 

Zaliczone wszystkie przedmioty określone w programie studiów i 

praktyki. Złożenie pracy dyplomowej w formie projektu i  egzaminu 

końcowego. Absolwent podyplomowych studiów neurologopedii ma 

uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze 

zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy 

w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z 

mózgowym porażeniem dziecięcym), poradniach pedagogiczno-

psychologicznych i pozostałych placówkach szkolnych jak również 

w gabinetach logopedycznych. 

  

Warunki otrzymania 

świadectwa: 

Spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów. 

Wniesienie należnych opłat. 



Cena za semestr:  1900 PLN 

Organizacja zajęć: Tryb zaoczny, w soboty i niedziele, praktyka częściowo w ciągu 

tygodnia 

Dane kontaktowe:  

adres, mail, telefon, 

strona www 

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

ul. Zbierskiego 2/4, pokój 3.09 

tel. +48 34 3783-119, +48 34 3783-120,   e-mail: ucku@ujd.edu.pl 

w godzinach 8.00-15.00 

 

mailto:acku@ajd.czest.pl

