
Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe  Studium Kształcenia 
Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu 
w roku akademickim 2017/2018 

 

Postanowienia ogólne 

 

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe prowadzone w języku polskim dla 
obywateli polskich oraz obywateli innych państw, wymienionych w Art. 43. ust. 2 ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r. ze 
zm.), będzie pomyślny wynik konkursowego postępowania rekrutacyjnego na niżej 
wymienione kierunki i poziomy studiów: 

 

Studia podyplomowe prowadzone są na kierunkach w  zakresach: 

 

 Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną – 4 

semestralne, odpłatność za studia 8800zł, za semestr 2200zł 

 Logopedii Klinicznej – 4 semestralne, 

          odpłatność za studia 8800zł,    za semestr 2200zł 

  Neurologopedia Senioralna – 2 semestralne, odpłatność za studia 3800zł. 

za semestr 1900zł. 

 

§ 1  

1. Dany kierunek studiów podyplomowych- niestacjonarnych  będzie utworzony wówczas, 

jeśli liczba przyjętych osób będzie wynosiła co najmniej 30. 

2. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia tworzona jest odrębnie 

dla każdego kierunku.  

§ 2  

 

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego 

 

I. Złożenie aplikacji przez kandydata  

1. Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w 

wyznaczonym terminie podanym w Harmonogramie  rekrutacji 2017: 

a) złożą komplet dokumentów    – osobiście lub pocztą 



b) wniosą opłatę rekrutacyjną, w wysokości 85 zł na konto bankowe Uczelni  

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytet Medyczny  BZ WBK XXXV  

Oddział Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem Studia 

Podyplomowe  Logopedia Kliniczna 8  lub Neurologopedia Kliniczna 10 

II. Postępowanie kwalifikacyjne 

§ 3  

Zasady szczegółowe: 

 

A) Rekrutacja na studia podyplomowe: 

„Logopedia Kliniczna”- studia kwalifikacyjne. 

1. Studia przeznaczone są dla osób z  wykształceniem  wyższym  oraz  posiadających 

kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia w zakresie: 

 medycznym : pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, położnych, ratowników 

medycznych,…. 

 pedagogicznym i psychologicznym, oraz: rehabilitantów, pracowników opieki 

społecznej i innych, 

którzy są zainteresowani pracą w placówkach opieki zdrowotnej , ośrodkach 

specjalistycznych dla dzieci z  dysfunkcjami rozwojowymi oraz  osób dorosłych. 

 Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci  studiów  na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

2. Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w 

zakresie Logopedii Klinicznej ( zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005r Prawo o 

szkolnictwie wyższym dział I , art.1 pkt18i)- kwalifikacje podyplomowe –osiągniecie 

zakładanych efektów kształcenia  na studiach podyplomowych , potwierdzone 

świadectwem) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia         

1 września 2011r.: 

 §1 pkt. 2 b) warunki wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

potwierdzającego kwalifikacje podyplomowe  wydawanego po uzyskaniu   określonych  

efektów  kształcenia na studiach podyplomowych oraz   

§ 6 Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 

określonych w programie tych studiów  efektów kształcenia …., złożenie egzaminów oraz 

złożenie pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.           



3. Podstawa prawna dotycząca zawodu logopedy (Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie  klasyfikacji zawodów i 

specjalności na potrzeby  rynku pracy oraz zakresu jej stosowania : 

    Specjaliści- 2,  Grupa zawodów:  228 Inni  specjaliści  ochrony zdrowia:                    

2285    Audiofonolodzy i logopedzi : 228502- Logopeda    

4. Studia przygotowują do pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi z trudnościami w 

komunikacji językowej ( m.in.: afazją, dysfazją, anartrią, dyzartrią,… ) 

 

Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną-studia 

kwalifikacyjne . 

Studia  organizowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o   

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego  w  zakresie  Neurologopedii Klinicznej z Wczesną 

Interwencją Logopedyczną  

 nie  są to studia specjalizacji w dziedzinie neurologopedii. 

 (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. i Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2008 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia .) 

1. Studia przeznaczone są dla osób , które posiadają pięcioletnie wykształcenie wyższe  

logopedyczne lub 2 letnie studia podyplomowe w zakresie logopedii i są zainteresowane 

pracą w placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach specjalistycznych dla małych  dzieci i 

dorosłych, placówkach szkolnych, przedszkolnych, gabinetach logopedycznych… 

2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wszystkich wymagań formalnych. 

3. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają absolwenci Logopedii Klinicznej 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

4. Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w 

zakresie: Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencja Logopedyczną ( zgodnie 

z Ustawą z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym dział I , art.1 pkt18i)- 

kwalifikacje podyplomowe –osiągniecie zakładanych efektów kształcenia  na studiach 

podyplomowych , potwierdzone świadectwem)   

i  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r,  §1pkt 2 

warunki wydawania , 2b) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

,potwierdzającego kwalifikacje podyplomowe, wydawanego po uzyskaniu 

określonych efektów  kształcenia na studiach podyplomowych. oraz   



§ 6 Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 

określonych w programie tych studiów  efektów kształcenia …., złożenie egzaminów oraz 

złożenie pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.           

 

5.Podstawa prawna dotycząca zawodu logopedy (Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie  klasyfikacji zawodów i 

specjalności na potrzeby  rynku pracy oraz zakresu jej stosowania-  

Specjaliści- 2,   

Grupa zawodów:  

 228 Inni  specjaliści  ochrony zdrowia: 

 2285 Audiofonolodzy i logopedzi  

 228503- Logopeda –neurologopedia   

 

Neurologopedia Kliniczna  Senioralna – nowość 

1.Studia dwu semestralne, skierowane do  logopedów, neurologopedów, którzy  są 

zainteresowani  pracą w placówkach opieki zdrowotnej, Ośrodkach Opieki Zdrowotnej dla 

osób 60+ z chorobami otępiennymi, Ośrodkach  dla Seniorów, prowadzących praktykę 

indywidualną….. 

2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie  wymagań formalnych. 

 

 

B) Warunki przyjęcia na studia: z zakresu Logopedii Klinicznej 

I . Kandydat na studia podyplomowe winien dostarczyć w wyznaczonym terminie  

następujące dokumenty  

1. Podanie na studia 

2. Kserokopia  Dyplomu  ukończenia Studiów Wyższych- 

3. Kserokopia  Dowodu  Osobistego w kolorze czarno-białym 

4. 2 zdjęcia legitymacyjne. 

5. Zaświadczenie lekarskie od laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania 

zawodu logopedy . 



6. Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. 

7. Dowód wpłaty za I semestr   2200zł  należy dostarczyć do 02 września 2017r 

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytet Medyczny  Kredyt Bank SA IV Oddział 

Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem Studia Podyplomowe, Logopedia 

Kliniczna 8 

 

 

C) Warunki przyjęcia na studia kwalifikacyjne z zakresu Neurologopedii Klinicznej z 

Wczesną Interwencją Logopedyczną  

Kandydat na studia podyplomowe winien dostarczyć w wyznaczonym terminie  

następujące dokumenty  

1. Podanie na studia 

2. Kserokopia Dyplomu  ukończenia Studiów Wyższych  w zakresie Logopedii  

lub  kserokopia  Dyplomu Ukończenia Studiów Wyższych  

 i Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii. 

3. Kserokopia Dowodu  Osobistego w kolorze czarno-białym 

4. 2 zdjęcia legitymacyjne 

5. Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. 

6. Dowód wpłaty za I semestr   2200zł  należy dostarczyć do 02 września 2017r 

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytet Medyczny  BZ WBK XXXV  

Oddział Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem Studia 

Podyplomowe Neurologopedia Kliniczna 11 

  

D Warunki przyjęcia na studia kwalifikacyjne z zakresu Neurologopedii Senioralnej  

Kandydat na studia podyplomowe winien dostarczyć w wyznaczonym terminie  

następujące dokumenty  

1. Podanie na studia 

2. Kserokopia Dyplomu  ukończenia Studiów Wyższych  w zakresie Logopedii  

lub  kserokopia  Dyplomu Ukończenia Studiów Wyższych  i Świadectwa Ukończenia 

Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii. 



3. Kserokopia Dowodu  Osobistego w kolorze czarno-białym 

4. 2 zdjęcia legitymacyjne 

5. Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. 

6. Dowód wpłaty za I semestr   1900zł  należy dostarczyć do 02 września 2017r 

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytet Medyczny  BZ WBK XXXV  

Oddział Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem Studia 

Podyplomowe Neurologopedia Senioralna 

 

D) Komisja Rekrutacyjna 

1. Ogłasza na stronie internetowej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej dla 

przyszłych słuchaczy Logopedii Klinicznej  nie później niż 7 dni kalendarzowych 

przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.  

2. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej -płynność mowy- brak przeciwwskazań do 

wykonywania zawodu logopedy. 

  

§ 4  

Decyzje o przyjęciu na studia i środki odwoławcze 

 

1. Decyzję o przyjęciu na studia Komisja Rekrutacyjna doręcza się kandydatowi na piśmie, 

za potwierdzeniem odbioru. 

2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje 

odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 

dni od daty otrzymania decyzji. 

3. Podstawą odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie 

naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.  

 

§ 5  

Postępowanie końcowe 

1. Dokumenty z Komisji Rekrutacyjnej można odbierać osobiście lub przez osobę 

upoważnioną. 

2. Odebranie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w dalszym 



procesie rekrutacji. 

3. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza, w 

dwóch egzemplarzach, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazują   

Dziekanowi WNoZ. 

4. Informacje dotyczących rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 można 

uzyskać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, przy ul. Bartla 5, tel. 71 /784-18--57 

oraz na stronie internetowej  Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu: -Studium Kształcenia Podyplomowego . 

 

 

 

 

 

 


