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ZARZĄDZENIE Nr 102/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 września 2009 r. 
 

wprowadzające zmiany w działaniu w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowych Studiów Logopedycznych 

 
 

Na postawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. W Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego działają dwustopniowe Podyplomowe Studia Logopedyczne – 
kwalifikacyjne, zwane dalej Studiami. 

2. Pierwszy stopień Podyplomowych Studiów Logopedycznych, czyli kształcenie 
w zakresie logopedii ogólnej, przeznaczony jest dla absolwentów szkół wyższych, 
zainteresowanych profilaktyką i terapią w zakresie zaburzeń mowy i komunikacji oraz 
korekty wad wymowy. 

3. Drugi stopień Podyplomowych Studiów Logopedycznych, czyli kształcenie  
w zakresie neurologopedii, surdologopedii lub emisji głosu, przeznaczony jest dla osób 
posiadających kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy, czyli absolwentów 
Podyplomowych Studiów Logopedycznych pierwszego stopnia na Uniwersytecie 
Wrocławskim lub innych podyplomowych studiów logopedycznych, a także osób 
posiadających tytuł magistra studiów wyższych logopedycznych i studiów wyższych ze 
specjalizacją logopedyczną. 
 

§ 2. Celem Studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie diagnozy i terapii 
zaburzeń mowy, korekty wad wymowy, terapii mowy osób z uszkodzeniami słuchu oraz 
instruktorów emisji głosu, którzy będą prowadzić zajęcia ze studentami kierunków 
nauczycielskich. 
 

§ 3. Nauka na Studiach prowadzona jest systemem zaocznym i trwa: 
1/ na pierwszym stopniu – cztery semestry, 
2/ na drugim stopniu – trzy semestry. 

 
§ 4. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia: 

1/ na pierwszym stopniu – kwalifikacyjnych czterosemestralnych studiów  
w zakresie logopedii ogólnej, 

2/ na drugim stopniu – kwalifikacyjnych trzysemestralnych studiów 
podyplomowych w zakresie odpowiednio: neurologopedii, surdologopedii lub 
emisji głosu. 

 
§ 5. Kierownika Studiów powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, uzgodniony z Radą Wydziału. 
 

§ 6. Koszt Studiów pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące kandydatów. 
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§ 7. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Filologicznego do złożenia informacji  
z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego, w terminie do dnia  
30 września 2009 r. 
 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 9. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 23/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 

2002 r. w sprawie działania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowego Studium 
Logopedycznego, 

2/ zarządzenie Nr 40/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na drugim 
stopniu Podyplomowego Studium Logopedycznego na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

3/ zarządzenie Nr 1/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 
2003 r. wprowadzającego zmiany do zarządzenia Nr 40/2002 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia 
nowych specjalności na drugim stopniu Podyplomowego Studium 
Logopedycznego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 

4/ zarządzenie Nr 69/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. wprowadzające zmiany do 
zarządzenie Nr 23/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 
2002 r. w sprawie działania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowego Studium 
Logopedycznego. 

 
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 


