
Wydział: Wydział Humanistyczny 

Nazwa studiów: Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej 

Dla kogo? 

Studia te są skierowane: 

-do absolwenta studiów wyższych II stopnia (lub jednolitych magisterskich), który 

ukończył dodatkowo studia podyplomowe z logopedii (w tym logopedii 

oświatowej lub szkolnej) w wymiarze minimum 320 godzin 

-do absolwenta studiów wyższych I lub II stopnia (lub jednolitych magisterskich), 

który ukończył podczas tych studiów specjalność logopedyczną (w tym logopedii 

oświatowej lub szkolnej) w wymiarze minimum 400 godzin 

Jakie kwalifikacje/ 

uprawnienia po studiach? 

Absolwent Podyplomowych Uzupełniających Studiów Diagnozy i Terapii 

Logopedycznej jest specjalistą w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii 

logopedycznej. Studia te umożliwiają uzupełnienie i zdobycie nowej wiedzy 

teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy 

logopedycznej dzieciom i dorosłym w zakresie wielu różnych zakłóceń i zaburzeń 

komunikacji. Absolwent Podyplomowych Uzupełniających Studiów Diagnozy i 

Terapii Logopedycznej  jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w 

placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się 

leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju trudnościami w 

porozumiewaniu się. Praca w placówkach oświatowych typu Poradnia 

Pedagogiczno-Psychologiczna uwarunkowana jest posiadaniem uprawnień 

pedagogicznych. Studia te nie dają uprawnień nauczyciela logopedy, zgodnie z 

ostatnim rozporządzeniem MEN. 

Liczba punktów ECTS: ECTS: 40 

Liczba godzin: 410, w tym 120 godzin praktyk 

Czy program obejmuje 

praktyki? 

60 godz. po I sem -Praktyka logopedyczna w poradniach, ośrodkach 

specjalistycznych i szkole, gabinetach logopedycznych 

 60 godz. po II sem Praktyka logopedyczna w poradniach, ośrodkach 

specjalistycznych i szkole, gabinetach logopedycznych. 

Skrócony opis oferty 

Absolwent Podyplomowych Uzupełniających Studiów Diagnozy i Terapii 

Logopedycznej uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, 

potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów uczenia się, 

wymaganej liczby punktów ECTS. Absolwent Podyplomowych Uzupełniających 

Studiów Diagnozy i Terapii Logopedycznej jest specjalistą w zakresie profilaktyki, 

diagnozy i terapii logopedycznej. Studia te umożliwiają uzupełnienie i zdobycie 

nowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na 

udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom i dorosłym w zakresie wielu różnych 

zakłóceń i zaburzeń komunikacji. Absolwent Podyplomowych Uzupełniających 

Studiów Diagnozy i Terapii Logopedycznej jest przygotowany do podjęcia pracy 

jako logopeda w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, 

zajmujących się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju 

trudnościami w porozumiewaniu się oraz prowadzeniu gabinetu logopedycznego 

Wymogi związane z 

ukończeniem studiów: 

Kandydat na studia  składa: 

- podanie 



- kwestionariusz osobowy 

- w przypadku absolwentów studiów wyższych II stopnia (lub jednolitych 

magisterskich), który ukończył dodatkowo studia podyplomowe z logopedii (w tym 

logopedii oświatowej lub szkolnej) w wymiarze minimum 320 godzin: 

-          ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych 

magisterskich oraz ksero świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z 

logopedii z wykazem przedmiotów i liczbą godzin 

- w przypadku absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia (lub jednolitych 

magisterskich), który ukończył podczas tych studiów specjalność logopedyczną (w 

tym logopedii oświatowej lub szkolnej) w wymiarze minimum 400 godzin: 

-          ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych z wykazem przedmiotów 

zrealizowanych na specjalności logopedycznej i liczbą godzin. 

-  klauzulę informacyjną RODO 

Wprowadzamy limit przyjęć, który wynosi 30 osób. 

Warunki otrzymania 

świadectwa: 

Świadectwo otrzymuje po uzyskani zaliczenia przedmiotów objętych planem 

studiów, odbyciem praktyk oraz napisaniem i obronieniem pracy końcowej . 

Cena za semestr:  Za semestr 1900 PLN -  studia trwają dwa semestry 

Organizacja zajęć: 
Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wybrane soboty i niedziele w 

godzinach od 8:00 do 20:15 w budynku  Zbierskiego 2/4 w Częstochowie. 

Dane kontaktowe:  

adres, mail, telefon, strona 

www 

Informacji na temat w/w studiów podyplomowych udziela: 

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

 42-200 Częstochowa, 

ul. Zbierskiego 2/4, 

pokój 309, 

telefon : 343783119, 343783120, 

mail: ucku@ujd.edu.pl 

Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna 

 


