Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Logopedia

Bachelor of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Speech Therapy

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Languages

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region

0232: Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) 0232: Literature and linguistics,
0915: Terapia i rehabilitacja
Polska,
Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

Absolwent studiów I stopnia na kierunku
logopedia ma zaawansowaną wiedzę
obejmującą teorię i metodologię z zakresu
językoznawstwa właściwą dla logopedii. Ma
wiedzę szczegółową na temat kluczowych dla
logopedii zagadnień z zakresu psychologii,
pedagogiki i medycyny. Ocenia kompetencje
językowe i komunikacyjne oraz możliwości ich
rozwoju u osób z zaburzeniami mowy. Dobrze
orientuje się w pedagogice i dydaktyce
wczesnoszkolnej. Zna metodykę i diagnostykę
wykonywania zadań, normy, procedury,
organizacyjne, prawne i etyczne uwarunkowania
działalności zawodowej logopedy. Dobiera i
adaptuje metody, procedury i materiały
potrzebne w działalności zawodowej. Tworzy
program terapeutyczny dostosowany do potrzeb
i możliwości pacjenta i umiejętnie go koryguje.
Planuje, organizuje i prowadzi terapię
logopedyczną indywidualną oraz grupową.
Współpracuje z innymi specjalistami (lekarz,
psycholog, pedagog) i z osobami z otoczenia
pacjenta (środowisko rodzinne, szkolne,
zawodowe) w zakresie ustalania metod i trybu
postępowania terapeutycznego. W komunikacji
posługuje się specjalistyczną terminologią.

The graduate of BA programme in Speech
Therapy has advanced knowledge of theories
and methodologies in linguistics relevant to
speech therapy. The graduate has detailed
knowledge as to issues essential to speech
therapy in psychology, education and medicine.
The graduate assesses language and
communicative competences as well as
possibilities of their development in persons with
speech disorders. The graduate is aware of
education and early school education. The
graduate knows the methodology and
assessment methods of performing tasks,
standards and procedures as well as
organisational, legal and ethical determinants of
the profession of a speech therapist. The
graduate selects and adapts methods,
procedures and materials needed that are
required in professional activity. The graduate
designs and develops a therapy programme
adjusted to the needs and potential of the
patient, and adequately improves it. The
graduate plans, organises and coordinates
individual and group speech therapy. The
graduate cooperates with other specialists
(physicians, psychologists, educators) and with

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

persons from the patient’s environment (family,
school, work) in terms of specifying methods and
modes of speech therapy procedures. The
graduate uses specialist terminology in
communication.
Po studiach absolwent logopedii ogólnej może Upon completion of the programme, the graduate
podjąć pracę w placówkach oświatowych, takich of Speech Therapy can work in educational
jak przedszkola, szkoły, ośrodki szkolnoinstitutions such as nursery schools, schools,
wychowawcze (po odbyciu kształcenia
educational centres (following educational
pedagogicznego zgodnie z odrębnymi
training compliant with separate regulations),
przepisami), poradnie psychologicznopsychological and educational outpatient clinics,
pedagogiczne, w prywatnych gabinetach
private speech therapy clinics and in healthcare
logopedycznych oraz w placówkach
institutions, e.g., speech therapy centres in
podlegających służbie zdrowia, np. w poradniachspecialist outpatient clinics, in physiotherapeutic
logopedycznych w przychodniach
centres and clinics, early intervention centres,
specjalistycznych, w ośrodkach i poradniach
and private clinics on contracts with the National
rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnej
Health Fund. The graduate can also cooperate
interwencji, gabinetach prywatnych mających
with the media, actors’ studios and theatres.
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Może również współpracować z mediami i
szkołami aktorskimi oraz teatralnymi.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 20 lipca
szkolnictwie wyższym,
2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce
Akredytacja instytucjonalna z oceną pozytywną Positive institutional accreditation result for the
dla Wydziału Filologicznego: 3 lipca 2014 r.
Faculty of Languages: 3 July 2014.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Uzyskanie specjalizacji w zakresie:
neurologopedii, surdologopedii,
oligofrenologopedii, czy balbutologopedii.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Studia pierwszego stopnia z zakresu logopedii
ogólnej mogą być podstawą dla studiów
drugiego stopnia oraz dla kształcenia
specjalistycznego na studiach podyplomowych
np. w zakresie neurologopedii, surdologopedii,
oligofrenologopedii czy balbutologopedii.

Obtaining specialization in the field of: clinical
speech therapy, speech therapy for the deaf and
hearing impaired, speech-language pathology
and therapy for the intellectually disabled or
speech therapy for individuals with stuttering
disorders.
The BA programme in General Speech Therapy
can be the basis for MA programmes and for
specialist training in post-graduate studies, e.g.,
in clinical speech therapy, speech therapy for the
deaf and hearing impaired, speech-language
pathology and therapy for the intellectually
disabled or speech therapy for individuals with
stuttering disorders.

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
W ramach studiów studenci realizują dwa typy
programu studiów istotnych ze względu na obowiązkowych praktyk – logopedyczne i
kompetencje absolwenta
pedagogiczne. Praktyki logopedyczne są
realizowane w wymiarze 150 godzin. W
początkowej fazie odbywają się one pod
kierunkiem zawodowego logopedy w gabinecie

Students complete two types of obligatory
internships under the programme –speech
therapy and teaching practice. Speech therapy
internships last 150 hours. In the initial stage they
are carried out under the supervision of a
professional speech therapist in a speech
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7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

logopedycznym znajdującym się na Wydziale
Filologicznym UMK. W dalszej kolejności
studenci część praktyk realizują w instytucjach
zewnętrznych. Praktyki pedagogiczne są
realizowane w wymiarze 60 godzin.
Studia stacjonarne,

therapy study located at the Faculty of
Languages of the Nicolaus Copernicus
University. Then, students complete a part of
their internships in non-university institutions.
Teaching practices last 60 hours.
Full-time,

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
.

The graduate is prepared to continue education
at the second level studies and obtaining a EQF
level 7 qualification.
.
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