
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Umiejscowienie w obszarach kształcenia: studia podyplomowe w zakresie neurologopedii  lokują się w obszarze nauk humanistycznych  

obszarze nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu 

Nazwa studiów: NEUROLOGOPEDIA 

Typ studiów: DOSKONALĄCE                          

Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych 

Absolwent:  

WIEDZA 

K_W01 posiada orientację w medycznych, lingwistycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstawach neurologopedii 

K_W02 rozumie i wyjaśnia uwarunkowania problemów rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju językowego 

uwarunkowanych neurologicznie w poszczególnych okresach rozwoju dzieci i młodzieży 

K_W03 przedstawia skalę i dynamikę zjawiska zaburzeń rozwoju mowy i języka w Polsce i na świecie 

K_W04 rozróżnia poszczególne klasyfikacje zaburzeń mowy; rozumie i wskazuje na ich etiologię i symptomatologię;  

K_W05 charakteryzuje neurologopedię  jako naukę interdyscyplinarną; potrafi wskazać jej podstawowe pojęcia, cele zadania, zasady, i zakres  

K_W06 zna i rozumie zasady, metody oraz proces terapii w przypadku różnorodnych jednostek diagnostycznych; 

K_W07 wyjaśnia medyczne i funkcjonalne aspekty posługiwania się głosem; zaburzenia głosu i metody terapii w przypadkach zaburzeń emisji 

głosu 



K_W08 zna podstawowe regulacje prawne dotyczące rehabilitacji logopedycznej w systemie oświaty, służbie zdrowia i sektorze usług 

prywatnych 

K_W09 posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii słuchu; elementów otolaryngologii i audiologii; protezowania słuchu i 

rodzajów oraz zastosowania protez słuchowych oraz organizacji procesu terapeutycznego dzieci niesłyszących 

K_W10 Ma wiedzę dotyczącą organizacji i metodyki zajęć neurologopedycznych w odniesieniu do uczniów/pacjentów z różnorodnymi 

zaburzeniami w szpitalu, placówce medycznej czy w placówkach edukacyjnych 

K_W11 Charakteryzuje proces wspomagania rozwoju językowego dziecka w warunkach wczesnego wspomagania 

K_W12 Rozumie wpływ wad słuchu, zaburzeń neurologicznych, problemów anatomicznych i innych   na kształtowanie się  procesów 

poznawczych, języka i osobowości dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych; potrafi rozpoznać skutki deprywacji sensorycznej u 

poszczególnych uczniów 

K_W013 Posiada  wiedzę na temat wpływu środowiska na rozwój i funkcjonowanie językowe; wie w jaki sposób organizować środowisko 

terapeutyczne  i społeczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka  

K_W014 Rozumie specyfikę procesu terapeutycznego osób z zaburzeniami mowy i języka;  potrafi dobrać odpowiednie metody, formy i środki 

dla osiągnięcia założonych celów edukacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi  zaplanować i przeprowadzić diagnozę neurologopedyczną ucznia/pacjent aw każdym wieku i różnorodnymi zaburzeniami 

K_U02 ma umiejętność przeprowadzenia orientacyjnego badania słuchu oraz badania sprawności narządów artykulacyjnych 

K_U03 Potrafi wybrać i zastosować odpowiednia metody terapii w odniesieniu do uczniów i pacjentów z: afazją (afazją wczesnodziecięcą, 

alalią, dyslalią, dysglosją, dyzartrią/anartrią, jąkaniem, nerwicami mowy, oligofazją; zaburzeniami integracji sensorycznej 



K_U04 Wybiera adekwatne metody kształcenia językowego uczniów niesłyszących i słabo słyszących; projektuje programy kształcenia 

językowego z zastosowaniem wybranych metod 

K_U05 Potrafi sporządzić dokumenty służące organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecka z zaburzeniami językowymi  (kartę 

indywidualnych potrzeb dziecka, plan działań wspierających, indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny) 

K_U06 Projektuje terapię dzieci z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji; ma wiedzę odnośnie AAC i rozumie uwarunkowania ich 

stosowania 

K_U07 Stosuje wczesną naukę czytana i teksty pisane jako środek kształtowania systemu językowego dzieci z zaburzeniami rozwoju 

językowego, zagrożonych autyzmem, z ryzyka dysleksji, niesłyszących, z alalią i innych 

K_U08 Potrafi organizować działania wspierające i prowadzić zajęcia   z zakresu kształtowania systemu językowego z małymi dziećmi w 

ramach wczesnego wspomagania rozwoju; inicjuje i organizuje współprace z rodziną i instytucjami środowiska zewnętrznego mająca na 

celu optymalne wspomaganie rozwoju dziecka 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma świadomość ważności wczesnego wychowania słuchowego, kształcenia językowego, edukacji i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami 

rozwoju językowego 

K_K02 wykazuje gotowość  do doskonalenia się przez całe życie, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji  indywidualnych i 

zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli logopedy 

.K_K03 .jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych wobec osób z  zaburzeniami językowymi i ich 

rodzin w środowisku społecznym, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych,  

 

 


