
Absolwent studiów podyplomowych będzie:

logopedą o unikalnej w Polsce  
specjalizacji

specjalistą w zakresie interwencji 
w przypadku jąkania, giełkotu,  
niepłynności o podłożu neurogennym, 
psychogennym i organicznym

balbutologopedą o bardzo wysokich 
kompetencjach interpersonalnych,  
wykorzystującym aktualną wiedzę, 
popartą dowodami z badań naukowych, 
w celu prowadzenia diagnozy i terapii 
logopedycznej

Rekrutacja: 
do 15 września 2018 r. 
Data rozpoczęcia: 
październik 2018 r.
Cena za studia: 
3600 PLN
Czas trwania studiów: 
2 semestry (semestr I: 144 godziny,  
semestr II: 134; łącznie 278 godzin zajęć).

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia adreso-

wane do rektora UŚ,
• życiorys/CV,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopia dowodu osobistego,
• dyplom lub odpis dyplomu ukończe-

nia studiów wyższych  (kserokopia; 
oryginał do wglądu pracownika przy 
składaniu dokumentów),

• dwa zdjęcia (format legitymacyjny, 
bez nakrycia głowy na jasnym tle),

• w przypadku kierowania na studia 
przez instytucje zewnętrzne: skiero-
wanie z podaniem kwoty dofinanso-
wania oraz adresem i numerem NIP 
instytucji kierującej.

Miejsce składania dokumentów: 
Sekretariat Instytutu Języka Polskiego  
im. Ireny Bajerowej 
Uniwersytet Śląski  
40-032 Katowice 
pl. Sejmu Śląskiego 1 (pok. 514) 

tel.:  +48 (32) 200 95 15
e-mail: ijp@us.edu.pl
www.logopedia.us.edu.pl

www.logopedia.us.edu.pl
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Wykwalifikowana międzyna-
rodowa kadra:
• wybitni polscy specjali-

ści badacze, nauczyciele 
akademiccy, logopedzi 
i terapeuci

• wykładowcy Europejskiej 
Klinicznej Specjalizacji 
Zaburzeń Płynności Mowy 
– eksperci z Belgii, Holandii, 
Malty, Wielkiej Brytanii i ze 
Stanów Zjednoczonych

W programie studiów wykłady 
i ćwiczenia obejmujące m.in.: 
• standardy postępowania 

logopedycznego  
w balbutologopedii

• neurofizjologiczne uwarun-
kowania zaburzeń płynności 
mowy

• diagnozowanie zaburzeń 
płynności mowy

• terapia jąkania wczesnodzie-
cięcego i chronicznego 

• interwencja logopedyczna 
w przypadku giełkotu

• terapia zaburzeń współwystę-
pujących z jąkaniem

• psychogenne, neurogenne 
oraz zaburzenia płynności 
mowy o podłożu organicz-
nym

A także zajęcia warsztatowe: 
• umiejętności interpersonalne 

terapeuty
• wykorzystanie podejść psy-

choterapeutycznych w inter-
wencji logopedycznej 

• trening wystąpień publicz-
nych i wykorzystanie dramy 
w terapii jąkania i giełkotu 

Studenci w ramach studiów 
będą mieli możliwość udziału 
w zajęciach praktycznych – 
indywidulanych i grupowych, 
a także grupowych prezenta-
cjach case studies oraz semina-
riach logopedycznych  
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Nowe unikatowe studia podyplomowe  
na Uniwersytecie Śląskim – dla logopedów,  
którzy zamierzają specjalizować się 
w balbutologopedii!


