Logopedia
CEL
Studia przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy dla placówek oświatowych i artystycznych,
poradni psychologiczno-pedagogicznych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, szkół podstawowych,
burs, internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i placówek specjalnych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i socjoterapii, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym z upośledzeniem
umysłowym.

UCZESTNICY
Studia przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich.
Kandydaci na studia składają dodatkowo zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku
przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy. Za dodatkową opłatą możliwe jest przeprowadzenie
badań przez Uczelnię, we wskazanym przez Nią terminie.
Wymagane od kandydata:
•
•

ukończone studia wyższe
przygotowanie pedagogiczne.

KWALIFIKACJE
Ukończenie studiów podyplomowych 4 semestralnych (620 godz. zajęć i 120 praktyk) uprawnia do prowadzenia
zajęć logopedycznych w szkołach, przedszkolach, placówkach i ośrodkach oraz do wykonywania zawodu
logopedy (kod zawodu 228502).

PODSTAWA PRAWNA
Program studiów podyplomowych uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:
•
•
•

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. „W sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 marca 2009r. „W sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli” (z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

PROGRAM
•
•
•
•
•

Moduł I - Podstawy językoznawstwa
Moduł II - Pedagogiczne i psychologiczne podstwy w logopedii
Moduł III - Medyczne podstawy w logopedii
Moduł IV - Terapia logopedyczna
Moduł V - Metodyka i warsztat pracy logopedy
Liczba semestrów: 4 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 620
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 90

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:
•
•

uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych
programem wraz z praktykami,
egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w
ramach studiów.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA NAUKI
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w piątki w godz. 16:00 – 20:00 i w
soboty w godz. 9:00 – 17:00.
Zajęcia w ramach II semestru realizowane są także w pierwszym tygodniu lipca i w ostatnim tygodniu sierpnia, w
dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w niektóre niedziele oraz w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych
województwa mazowieckiego.

WARUNKI REKRUTACJI
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza oraz
złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu
dokumentów, tj.:
•
•
•
•
•
•
•
•

podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, z wyłaczeniem
kierunków doskonalących i kierunku Przygotowanie pedagogiczne (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z
formularza rekrutacyjnego),
kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe),
kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany,
wymagany tylko do wglądu),
opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł
zaświadczenie od logopedy lub foniatry - istnieje możliwość skorzystania z badań organizowanych przez
Uczelnię, przed komisją powołaną z jej ramienia. Koszt badania 100 zł. Termin badania - wrzesień.
Uwaga! W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o
dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji. Jeśli uprawnienia te wynikają
bezpośrednio z dyplomu lub suplementu, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Przyjęcie
kandydatów
na
studia
następuje
na
podstawie
kolejności
zgłoszeń.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby
zgłoszeń.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłając listem poleconym) na adres
siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Prywatnym Centrum Doskonalenia Zawodowego w Biurze
Studiów Podyplomowych
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
Tel.: 22 618-96-92
pckz3@wp.pl

OPŁATY
Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz
czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.
Kandydaci podejmujący studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej przy zapisie w terminie do 15 lutego
2018 r.
Absolwenci CDV otrzymują:
•

zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).
Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]
Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest
generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie paragraf Finansowanie nauki).

KIERUNEK

1 RATA

2 RATY

10 RAT

Logopedia 5100 zł 2550 zł 530 zł

