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Postanowienia ogólne 

Podstawa prawna –Ustawa z 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(- Dz. U. 2018, poz. 
1688 z późniejszymi zmianami). 

1.Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie 
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ( Załącznik do Uchwały nr 2171Senatu Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020r) §1 pkt. 2 Uczestnikiem studiów podyplomowych 
może być osoba, która posiada kwalifikację pełna co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie 
szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. W dziale VI Rekrutacja na studia § 10 o przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się 
obywatele polscy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz osoby 
niebędące obywatelami polskimi , o ile posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub 
za granicą , uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

            3. Rekrutacja na wszystkie kierunki rozpoczyna się 01.czerwca 2022r do wyczerpania miejsc. 

            4. Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym ,( w sytuacji pandemii 
część zajęć- wykłady, mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość) 

na kierunkach: 

• Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną                                  
czas trwania: 4 semestry, ilość godz. 690 
Całkowity koszt kształcenia: 9000 zł 
Opłata za każdy semestr: 2250 zł 
 

• Logopedia Kliniczna 
Czas trwania: 4 semestry, ilość godz. 742 
Całkowity koszt kształcenia: 9000zł     
Opłata za każdy semestr: 2250 zł 

§ 1  

1. Podstawą do uruchomienia kształcenia jest limit zakwalifikowanych osób w liczbie 30. 

2. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych jest tworzona dla każdego kierunku. 

 

§ 2  

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego 

 

I. Złożenie aplikacji przez kandydata  

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą wziąć udział osoby, które zgodnie 
z harmonogramem kwalifikacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2022-2023    
w okresie od 01 czerwca  do wyczerpania limitów , złożą komplet dokumentów w 



sekretariacie Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu  
Uniwersytetu Medycznego osobiście lub prześlą pocztą na adres:  

Studium Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, 51-618 Wrocław, ul. Bartla 5 

II. Postępowanie kwalifikacyjne 

§ 3  

Zasady szczegółowe: 

A) Kwalifikacja  na studia podyplomowe:    Logopedia Kliniczna - studia kwalifikacyjne 
 

1. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, w tym 
posiadających tytuł zawodowy licencjata w zakresie: 

• filologii, pedagogiki, psychologii, fizjoterapii oraz dla pracowników opieki społecznej i 
innych osób 

• również dla osób posiadających wykształcenie medyczne: pielęgniarek, lekarzy, 
fizjoterapeutów, położnych, ratowników medycznych, 

którzy są zainteresowani pracą w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci 
z dysfunkcjami rozwojowymi oraz osób dorosłych, pracujących w placówkach oświatowych i 
pozaszkolnych, prywatnych gabinetach specjalistycznych. 

2. Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii 
Klinicznej. 
3. Studia przygotowują do pracy zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi z trudnościami w 
komunikacji językowej (m.in.: alalią, dyslalią, dysglosją, afazją, dysfazją, anartrią, dyzartrią) 
Logopedą jest osoba, która posiada tytuł mgr i ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii 
w wymiarze min. 600 godz. 
 

 

Wymagania formalne dla kandydatów na studia podyplomowe: Logopedia Kliniczna, kandydat na 
studia podyplomowe, powinien dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:  

1. Podanie na studia ( w plikach do pobrania) 

2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych 
3. Kserokopię dowodu osobistego w kolorze czarno-białym 
4. Do dokumentów należy dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne 

 
W ramach postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas 
której weryfikuje się poprawność wymowy kandydata. 

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe Logopedia Kliniczna, należy 
dokonać opłaty i do dnia 15 września 2022 roku, dostarczyć dowód wpłaty za I semestr.   

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Uniwersytetu Medycznego:  

Nazwa banku i nr rachunku: Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział we Wrocławiu 

PL 35 1500 1793 1217 9000 9997 0000  

  z dopiskiem Studia Podyplomowe, Logopedia Kliniczna 14. 

 

 



B. Kwalifikacja na studia podyplomowe Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją 
Logopedyczną, studia kwalifikacyjne- specjalistyczne 

nie są studiami specjalizacyjnymi w dziedzinie neurologopedii. 

1. Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają pięcioletnie wykształcenie wyższe 
logopedyczne lub ukończone dwuletnie studia podyplomowe w zakresie logopedii i są 
zainteresowane pracą w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla małych 
dzieci i osób dorosłych, również w placówkach szkolnych, przedszkolnych oraz gabinetach 
logopedycznych. 

2. Studia przygotowują do pracy zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi 
 

3. Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie 
Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną. 

 

Wymagania formalne dla kandydatów na studia podyplomowe zakresu Neurologopedii Klinicznej z 
Wczesną Interwencją Logopedyczną,  

kandydat na studia podyplomowe, powinien 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( lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów) 

3. Kserokopia dowodu osobistego w kolorze czarno-białym 
4. Do dokumentów należy dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne. 

5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wszystkich wymagań 
formalnych.  
 

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe, należy dokonać opłaty i do dnia 
15 września 2022 roku, dostarczyć dowód wpłaty za I semestr.   

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu 

Nazwa banku i nr rachunku: Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział we Wrocławiu 

PL 35 1500 1793 1217 9000 9997 0000  

z dopiskiem Studia Podyplomowe Neurologopedia Kliniczna 16 

 

B. Komisja Kwalifikacyjna 

1. Ogłasza na stronie internetowej termin  i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej  dla kandydatów na 
studia podyplomowe w zakresie Logopedii Klinicznej,  nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 
ustaloną datą rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
 – rozmowy odbędą się miedzy 15 a 30 lipca 2022r w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Wrocław, ul. Bartla 5 .  
- w sytuacji mniejszej ilości zgłoszeń( minimum 30 osób)  drugi termin rozmów wyznaczony 
będzie między 01 a 15 wrzesnia2022r  
2. Na studia podyplomowe z zakresu Logopedii Klinicznej przyjmowane są osoby z kompletem 



dokumentacji oraz  z pozytywnym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
3. Na studia podyplomowe z zakresu Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją 
Logopedyczną przyjmowane są osoby wg kolejności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc. 
 

Decyzje o przyjęciu na studia i środki odwoławcze 

1. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe Komisja Kwalifikacyjna doręcza się kandydatowi na 
piśmie, za potwierdzeniem odbioru. 

2. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje 
odwołanie do Dziekana Wydziału. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. 

3. Podstawą odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia 
warunków i trybu rekrutacji na studia.  

§ 4  

Postępowanie końcowe 

1. Dokumenty kandydatów po weryfikacji przez członków Komisji Kwalifikacyjnej, można odbierać 
osobiście lub poprzez wskazaną osobę upoważnioną. 

2. Odebranie złożonych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w dalszym 
procesie rekrutacji. 

3. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Kwalifikacyjna sporządza sprawozdanie z 
przebiegu postępowania w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje  Dziekanowi 
Wydziału Nauk o Zdrowiu  

4. Informacje dotyczących rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 można uzyskać w 
Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, przy ul. Bartla 5, pok. 103 tel. 71 /784-18--57 oraz na 
stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w 
zakładce: Studium Kształcenia Podyplomowego. 

 

 

 

 

 


