Neurologopedia (studia kwalifikacyjne)
Dlaczego warto wybrać ten kierunek






Uzyskasz dodatkowe kwalifikacje w zakresie
neurologopedii i praktyczne umiejętności
w zakresie diagnozy i terapii osób
z zaburzeniami mowy i języka powstałymi
w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu
nerwowego;
Jako logopeda poszerzysz swoją wiedzę
teoretyczną i praktyczną w przypadku
zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego;
Uzyskasz tytuł neurologopedy;

Program jest skierowany do


Logopedów, którzy chcą
kwalifikacje
zawodowe
świadczonych usług;

podnieść swoje
w
zakresie

Podczas studiów






Nabędziesz praktyczne umiejętności, wiedzę
i narzędzia z zakresu neurologopedii niezbędne
do samodzielnego przeprowadzania diagnozy
i terapii neurologopedycznej;
Zdobędziesz przygotowanie do wymaganego
przepisami stażu z zakresu neurologopedii
w placówkach medycznych;
Przygotujesz się do pracy z pacjentami
z
dysfunkcjami
Ośrodkowego
Układu
Nerwowego;

Po studiach



Posiadasz tytuł neurologopedy;
Masz uprawnienia do pracy w placówkach służby
zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne
oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii,
psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych
i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki
wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły
integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria
itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach
wczesnej interwencji , a także do posługiwania się
tytułem neurologopedy w praktyce prywatnej;

Ramowy program studiów
1. Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania
rozwoju człowieka;
2. Elementy neurologii dziecięcej i neurologii dorosłych;
3. Wprowadzenie do neurologopedii;
4. Choroby neurologiczne i neuroobrazowanie;
5. Diagnostyka neurologopedyczna;
6. Neurologopedia dziecka: pre-, peri- i postnatalne
uwarunkowania rozwoju komunikacji i mowy;
7. Problemy komunikacji językowej osób z uszkodzeniami
Ośrodkowego Układu Nerwowego;
8. Niepłynność mówienia;
9. Komunikacja terapeuty ze środowiskiem pacjenta;
10. Elementy psychiatrii dziecięcej i psychiatrii dorosłych;
11. Metody i techniki terapeutyczne stosowane wobec osób
z zaburzeniami mowy (u dzieci i dorosłych);
12. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji;
13. Praktyki zawodowe;

Organizacja zajęć
Program studiów: 240 godz. zajęć dydaktycznych,
60 godzin praktyk
Studia trwają 2 semestry
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty,
konwersatoria, zajęcia terapeutyczne, analizy przypadków
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Dokumenty do złożenia dla kandydatów
na studia podyplomowe:





Odpis ukończenia studiów magisterskich (logopedia)
i/lub odpis ukończenia studiów podyplomowych
(logopedia)
Podanie do Rektor
Kwestionariusz osobowy
2 zdjęcia legitymacyjne

Rekrutacja

