
Sylwetka absolwenta studiów na kierunku logopedia z audiologią 

 

Studia I stopnia 

 

Absolwent pierwszego stopnia studiów logopedia z audiologią jest przygotowany do 

diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa 

ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i 

gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, 

poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej. 

Osoba kończąca studia licencjackie z zakresu logopedii z audiologią ma praktyczne 

umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia 

podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, 

placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.  

Dodatkowo, kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje 

absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego. Absolwent 

jest zdolny do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju 

uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania 

indywidualnego. Jest również przygotowany do współpracy z nauczycielami, psychologami, 

pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, 

psychiatrami, neurologami). Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą 

dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania 

człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i 

rehabilitacji. Absolwent posługuje się technologią informacyjną w zakresie ogólnym, a także 

potrafi wykorzystać ją w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zna też język obcy na 

poziomie zaawansowanym (biegłość językowa B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy). Osoba kończąca studia licencjackie jest przygotowana do 

ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia.  

 

Studia II stopnia 

 

Absolwent drugiego stopnia studiów logopedia z audiologią będzie dysponował 

nowoczesną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, będzie 

posiadał umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy logopedy i audiologa ogólnego we 

wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów – poza placówkami 



wymienionymi w kwalifikacjach licencjata, także w: poradniach pedagogiczno-

psychologicznych, placówkach medycznych o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, 

instytuty). Będzie mógł prowadzić zajęcia dydaktyczne z emisji głosu i techniki mówienia we 

wszystkich placówkach prowadzących tego typu przedmioty. Ukończenie studiów 

magisterskich stanowi podstawę do otwarcia praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i 

audiofonologiczne). 

Ukończenie specjalności nauczycielskiej w ramach proponowanego kierunku studiów 

podnosi kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego.  Pozwoli 

kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich znacznie przekracza 

podstawowe wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia 

logopedów. 

Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania 

edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). 

 


