KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ: Collegium Medicum
INSTYTUT: Nauk o Zdrowiu
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Neurologopedia
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność

doskonalące X

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika):

091 podgrupa medyczna

KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika)

0915 Terapia i rehabilitacja

CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1700 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: kolejność zgłoszeń - rejestracja elektroniczna oraz po zarejestrowaniu się przesłanie
kompletu dokumentów. Limit miejsc: 20-25.

WYMAGANE DOKUMENTY: 1) podanie o przyjęcie na studia, 2) 1 zdjęcie, 3) odpis dyplomu
ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich
oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii (wariant I) lub odpis
dyplomu ukończenia kierunku logopedia lub dowolnego kierunku i specjalności logopedycznej studiów: I
stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich (wariant II), 4) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej, 5)
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2021 roku
DOKUMENTY PRZYJMUJE: Uniwersytet Zielonogórski, Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o
Zdrowiu, ul. Zyty 28 65-046 Zielona Góra. Tel: 68 328 73 77. E-mail: kierownik@cm.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem studiów jest podniesienie kompetencji logopedów w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób
w każdej fazie życia, u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku
uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.
Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii jest przygotowany
do prowadzenia profilaktyki, diagnozy i terapii osób w różnym wieku (od urodzenia, poprzez wiek
rozwojowy, do wieku senioralnego), u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe
w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.
Adresaci: Studia podyplomowe Neurologopedia mają charakter dokształcający i adresowane są do
absolwentów wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających
udokumentowane wykształcenie w zakresie logopedii.

INFORMACJE DODATKOWE:
Program studiów przewiduje 270 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych
realizowanych podczas 15 sobotnio-niedzielnych zjazdów odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu
na terenie uczelni lub w miejscach wskazanych przez uczelnię (zajęcia praktyczne w całości
organizowane są przez Uniwersytet Zielonogórski). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych w zakresie Neurologopedii.
Strona studiów: www.logopedia.cm.uz.zgora.pl/podyplomowe/

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ (kontakt: E.Skorek@cm.uz.zgora.pl).

