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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 
 
 
 

 Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-   
szym ( Dz. U. Nr 65, poz. 385 ) oraz uchwały Nr 22/2000 Senatu Uniwersytetu Wrocławskie-
go z dnia 22 marca 2000 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. W Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego działa dwustopniowe Podyplomowe Studium Logopedyczne zwane dalej Stu-
dium. 
     2. Pierwszy stopień Podyplomowego Studium Logopedycznego przeznaczony jest 
dla absolwentów szkół wyższych następujących kierunków: filologia polska, pedagogika,  
psychologia, pielęgniarstwo, medycyna, biologia, dziennikarstwo, socjologia, filozofia i teo-
logia, zainteresowanych profilaktyką i terapią w zakresie zaburzeń artykulacyjnych, fonacyj-
nych, ortofonicznych i glottodydaktycznych, badaniem i działaniem praktycznym w zakresie 
ogólnej diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji. 
     3. Drugi stopień przeznaczony jest dla osób, które ukończyły Podyplomowe Stu-
dium Logopedyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim lub pięcioletnie stu-
dia wyższe logopedyczne, pięcioletnie studia wyższe ze specjalnością logopedyczną oraz 
dwuletnie studia logopedyczne, zainteresowanych terapią afazji, autyzmu, upośledzenia umy-
słowego i jąkania. 
  
 § 2. Celem Studium jest przygotowanie specjalistów w zakresie diagnozy i terapii za-
burzeń mowy oraz korekty wad wymowy. 
 
 § 3. Nauka w Studium prowadzona jest systemem zaocznym i trwa: 
    1/ na pierwszym stopniu – cztery semestry, 
    2/ na drugim stopniu – dwa semestry. 
 
 § 4. Na drugim stopniu Studium istnieje specjalność neurologopedyczna z podziałem 
na cztery profile: 

- afazjologopedia, 
- terapia autyzmu, 
- oligofrenologopedia, 
- jąkanie ( balbutologopedia ). 
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 § 5.1. Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują świadectwo: 
    1/ pierwszego stopnia Podyplomowego Studium Logopedycznego, 
    2/ drugiego stopnia Podyplomowego  Studium  Logopedycznego w  zakresie 
        neurologopedii z wyszczególnieniem profilu. Po zaliczeniu kolejnego pro- 
        filu  absolwent  otrzymuje   następne   świadectwo  z  wyszczególnieniem  
        profilu.  
      2. Absolwenci jednego profilu mogą w następnym roku akademickim studiować 
kolejny profil bez konieczności powtarzania przedmiotów uniwersalnych, wspólnych dla 
wszystkich profili. Zasada zaliczania przedmiotów uniwersalnych wspólnych działa pięć lat. 
W razie równoległego studiowania obowiązuje zaliczenie przedmiotów wspólnych tylko na 
jednym profilu. 
 
 § 6. Zajęcia w Studium prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Wrocław-
skiego i innych uniwersytetów oraz terapeuci Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psy-
chostymulacji. 
Praktyka logopedyczna odbywa się we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji.  
 
 § 7. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 8. Koszt studiów pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące kandydatów. 
 
 § 9. Zobowiązuje  się  Dziekana  Wydziału  Filologicznego  do  złożenia informacji z 
wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie jednego miesiąca 
od dnia utworzenia Studium. 
 
 § 10. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 11. Tracą moc: 
    1/ zarządzenie Nr 45/94 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27  
        czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Polskiej 
        na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomo- 
        wego Studium Logopedycznego,  
    2/ zarządzenie  Nr 24/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
        10 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia specjalności neurologopedii 
        na  drugim  stopniu  Podyplomowego   Studium  Logopedycznego  na  
        Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
         


