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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100 Rektora UJ z 2 października 2017 r. 

 
Program kształcenia na studiach podyplomowych 

NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI AUDIOLOGII I FONIATRII 

Wydział Wydział Lekarski  
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 
 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

Wydział Filologiczny  
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

Jednostka prowadząca studia pody-
plomowe  

Katedra i Klinika Neurologii  
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 
Katedra i Klinika Otolaryngologii  
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 
 

Zakład Neurolingwistyki  
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu  
Pedagogicznego w Krakowie 
 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ 

Nazwa studiów Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii 

Klasyfikacja ISCED 0912 

Poziom PRK poziom 7 PRK   
Rada Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego UJ aktualnie nie planuje włączenia kwalifikacji 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Opłata za studia (całość) 6000 zł 

Język Studia prowadzone w języku polskim 

Imię i nazwisko kierownika studiów 
podyplomowych  

dr hab. n. med.  Jerzy Tomik, prof. UJ 

Informacje o studiach 1. Dane teleadresowe jednostki (adres, telefon, fax): 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20 
Tel. 12 433 27 66, 12 433 27 67 
e-mail: studiamckp@uj.edu.pl 

2. Dni i godziny otwarcia sekretariatu: 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 

3. Materiały dostępne w sekretariacie:  
materiały informacyjne o studiach podyplomo-
wych. 

4. Dokumenty wymagane od kandydata na studia 
podyplomowe:  

a) poświadczona przez pracownika uczelni kopia dy-
plomu ukończenia studiów wyższych drugiego 
stopnia (lub jednolitych magisterskich) 
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b) kwestionariusz osobowy, według wzoru określo-
nego w załączniku do zarządzenia, lub podanie 
ERK – w przypadku studiów podyplomowych, na 
które rekrutacja prowadzona jest w systemie Elek-
tronicznej Rejestracji Kandydatów,  

c) inne dokumenty wymagane w postępowaniu re-
krutacyjnym - kserokopia dokumentu potwierdza-
jącego posiadanie kwalifikacji uprawniających do 
wykonywania zawodu logopedy. 

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretaria-
cie MCKP UJ lub przesłać pocztą.  
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą ko-
nieczne jest przesłanie kopii dyplomu ukończenia 
studiów wyższych poświadczonych notarialnie za 
zgodność z oryginałem. 

6. Terminy zajęć: 
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie dwu-
dniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymia-
rze określonym w harmonogramie studiów. 
Zajęcia praktyczno-kliniczne w ramach modułu 
"Praktyki neurologopedyczne" realizowane są 
w ciągu tygodnia w wymiarze 40 godzin dydak-
tycznych.  
Szczegółowy harmonogram zajęć oraz wszelkie in-
formacje dotyczące studiów zamieszczane są na 
stronie internetowej MCKP UJ. 

Ogólne cele kształcenia  Studia mają na celu ukierunkowanie osób z przygoto-
waniem logopedycznym na neurologopedyczną rewa-
lidację chorych z zaburzeniami mowy o podłożu neu-
rologicznym. Pozwalają zdobyć kompetencje i spraw-
ności niezbędne w procesie diagnozowania i terapii 
zaburzeń komunikacji językowej uwarunkowanych 
zmianami w ośrodkowym i obwodowym układzie 
nerwowym.  
Studia przygotowują do zawodu  neurologopedy (kod: 
229403) zgodnie z którym, logopeda wykonuje specja-
listyczne badania neurologopedyczne, analizuje ich 
wyniki oraz dokonuje diagnozy osób z zaburzeniami 
mowy wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu 
nerwowego; prowadzi rehabilitację i terapię pacjen-
tów z zaburzeniami głosu, z chorobami psychicznymi, 
po udarach i innych wypadkach; prowadzi ćwiczenia 
usprawniające mowę w poradniach foniatrycznych, 
sanatoriach, szkołach i przedszkolach o profilach spe-
cjalnych. 
Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu 
m.in.: 



3 

 

— neurologii, foniatrii i audiologii, pozwalającą łączyć 
zagadnienia logopedyczne z medycznymi zgodnie z 
najnowszą wiedzą neurologopedyczną, 

— neurologicznych, foniatrycznych i audiologicznych 
determinant rozwoju i zaburzeń komunikacji języ-
kowej,  

— mózgowej organizacji funkcji językowych oraz psy-
chologicznych i kognitywnych podstaw rozumienia 
i produkcji mowy, 

— zaburzeń mowy pochodzenia korowego, podko-
rowego i psychogennego u dzieci i osób dorosłych, 

— medycznych, psychologicznych  i pedagogicznych 
uwarunkowań diagnozy i terapii neurologope-
dycznej,  

— metodyki  postępowania neurologopedycznego  z 
uwzględnieniem neuroobrazowania, farmakotera-
pii i alternatywnych metod komunikacji, 

Absolwent uzyska umiejętności m.in: 
— rozpoznawania  najważniejszych, z punktu widze-

nia zaburzonej komunikacji językowej, chorób 
neurologicznych, foniatrycznych i problemów  au-
diologicznych,  

— rozpoznawania, różnicowania i diagnozowania 
zaburzeń komunikacji językowej o etiologii koro-
wej, podkorowej i psychogennej u dzieci i osób do-
rosłych, 

— prowadzenia  diagnozy neurologopedycznej  
u dzieci i osób dorosłych,  

— opracowania programu i prowadzenia efektywnej 
terapii neurologopedycznej modyfikując swoje 
działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjen-
ta, 

— analizowania wyników specjalistycznych badań 
neurologicznych, psychologicznych i psychiatrycz-
nych oraz organizowania współpracy z innymi spe-
cjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburze-
niami mowy,  

— wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycz-
nej z zakresu logopedii, medycyny (neurologii, fo-
niatrii, audiologii), językoznawstwa, psychologii, 

— oceniania przydatności i odpowiedniego wykorzy-
stania alternatywnych metody komunikacji w te-
rapii neurologopedycznej, 

— współpracy z osobami z najbliższego otoczenia 
pacjenta (rodzina, opiekunowie). 

Różnice w stosunku do innych stu-
diów podyplomowych o podobnie 

Studia powstały dzięki współpracy dwóch uczelni 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 
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zdefiniowanych celach i efektach 
kształcenia prowadzonych na uczel-
ni 

oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie co 
sprawia, iż studia mają wyjątkowy charakter. Program 
kształcenia ukierunkowany jest na nabycie umiejętno-
ści praktycznych. 
Międzyuczelniany charakter studiów, potencjał nau-
kowy i zawodowy kadry dydaktycznej dwóch uczelni 
sprawia, iż słuchacze mają możliwość czerpania wie-
dzy interdyscyplinarnej medycznej oraz logopedycznej 
i neurolingwistycznej. 
Program kształcenia obejmujący trzy semestry, daje 
słuchaczowi wiedzę pozwalającą realizować wszystkie 
cele stawiane zawodowi neurologopedy w zakresie 
diagnozy i terapii neurologopedycznej. 
Atutem przygotowanego kierunku studiów są liczne 
zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń oraz zajęć prak-
tycznych realizowanych w warunkach klinicznych. 

Wymagania wstępne  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być ab-
solwenci  dowolnych  studiów wyższych drugiego 
stopnia (lub jednolitych magisterskich)  posiadający 
kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu 
logopedy. 

Zasady rekrutacji Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń,  
z zastrzeżeniem postanowień pkt 2. 
2. Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu 
poza kolejnością zgłoszeń nie więcej niż 3 osób, przewi-
dziane zostały dla osób zgłoszonych przez szpitale uczest-
niczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia 
„Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.  

Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, 
warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: 
a) uzyskania pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia, 
b) zawarcia z Uniwersytetem Jagiellońskim  Umowy  

o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, 
c) wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów. 

Limit przyjęć (od … do) Min. 30 osób  
Max. 40 osób 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
uzyskania kwalifikacji 

74 

Liczba semestrów 3 

Opis zakładanych efektów kształce-
nia dla studiów podyplomowych 

Wg wzoru w zał. nr 2. 

Plan studiów  Wg wzoru w zał. nr 3. 
Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowa-
niem do poszczególnych semestrów, przypisanymi do 
modułów punktami ECTS, liczbą godzin kontaktowych 
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(w przypadku modułów, których realizacja wymaga 
bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i 
słuchaczy), zaznaczeniem modułów obowiązkowych 
oraz podlegających wyborowi przez słuchacza. 

Sylabusy poszczególnych modułów 
kształcenia składające się na pro-
gram studiów podyplomowych 
uwzględniające metody weryfikacji 
efektów kształcenia osiąganych 
przez słuchaczy  

Wg wzoru w zał. nr 4. 

Wymogi związane z ukończeniem 
studiów (praca końcowa/egzamin 
końcowy/inne) 

W trakcie trwania studiów słuchacz zobowiązany jest: 
1. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich modułów obję-

tych programem studiów. Zaliczenie wszystkich 
modułów warunkuje dopuszczenie słuchacza do 
egzaminu dyplomowego (szczegółowe warunki za-
liczenia poszczególnych modułów kształcenia zo-
stały określone w sylabusach). 

2. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu dyplomo-
wego  obejmującego zakres materiału prezento-
wanego podczas trwania studiów.  
Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Słuchacz 
odpowiada na 3 pytania znajdujące się w wyloso-
wanym zestawie pytań egzaminacyjnych. Warun-
kiem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu 
dyplomowego jest uzyskanie, co najmniej 6 punk-
tów z odpowiedzi na każde z wylosowanych pytań. 
Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 10 punk-
tów, co przeliczane jest na ocenę wg. poniższej 
skali:  
10 pkt. - 5.0  
9 pkt. - 4.5  
8 pkt. - 4.0  
7 pkt. - 3.5  
6 pkt. - 3.0  
< 6 pkt. - 2.0  
Końcowa średnia ocena z egzaminu dyplomowego 
obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzy-
skanych przez słuchacza z poszczególnych pytań 
egzaminacyjnych.  

3. Termin egzaminu określa harmonogram studiów. 
4. Średnią ocen z całego toku studiów oblicza się, 

jako średnią ważoną z wagami określonymi przez 
wartości odpowiednich punktów ECTS przypisa-
nych do modułów kształcenia, które kończą się za-
liczeniem na ocenę. 

5. Zaliczenie wszystkich modułów oraz pozytywny 
wynik z egzaminu dyplomowego uprawniają do 
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otrzymania świadectwa ukończenia studiów pody-
plomowych dwóch Uczelni - Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.  

6. Na ogólny wynik studiów składa się średnia ocen  
z całego toku studiów wliczana do oceny końcowej 
z wagą 60% oraz ocena z egzaminu dyplomowego 
wliczana do oceny końcowej z wagą 40 % 

7. Ocena końcowa (ocena na świadectwie ukończe-
nia studiów podyplomowych Neurologopedia  
z elementami audiologii i foniatrii) wystawiana jest  
według następującej skali: 
4,61 -5,00   bdb (5.0) 
4,21 - 4,60 db plus (4.5) 
3,81 - 4,20 db (4.0) 
3,41 - 3,80 dst plus (3.5) 
3,00 - 3,40 dst (3.0) 
      < 3,00 ndst (2.0) 
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