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CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ
ABSOLWENTA
SPECJALNOŚĆ: LOGOPEDIA
Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym. Stacjonarne
studia licencjackie na kierunku pedagogika o profilu praktycznym trwają 6 semestrów
w wymiarze:
• 1830 godzin (bez praktyk zawodowych) dla specjalności logopedia
i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kształceniu przypisane jest 180
punktów ECTS.
Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych i społecznych, jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy,
powinności), jak i praktyk społecznych. Łączy dwie perspektywy: humanistyczną,
koncentrującą się na istocie wychowania, kształcenia i opieki oraz społeczną, dotyczącą
środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i wychowawczoopiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się
rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą
istoty wiedzy i rozumienia w wymianie ich jednostkowych i społecznych konsekwencji.
Absolwent dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną,
socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu
kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej oraz kształtowania własnego
rozwoju zawodowego. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem
diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie
praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność
refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumowania
rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie posługiwać
się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki oraz nowoczesnymi technologiami
informatycznymi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, o specjalności logopedia będzie
przygotowany do studiów podyplomowych dających uprawnienia wykonywania zawodu
logopedy w zakresie wykrywania, usuwania wad wymowy u dzieci przedszkolnych,
szkolnych i u osób dorosłych. Będzie przygotowany do studiowania zasad diagnozowania i
prowadzenia terapii zaburzeń mowy u dzieci i u osób dorosłych. Będzie posiadał wiedzę w
zakresie doboru technik i metod korekty wad wymowy i terapii zaburzeń mowy. Tego typu
wiedza jest niezbędna do prowadzenia terapii zaburzeń mowy i korekty wad wymowy oraz
wiedzę na temat dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Poza tym będzie miał wiedzę teoretyczna
i praktyczną jak pomóc nauczycielom, rodzicom i pacjentom i jak połączyć terapię z
edukacją. będzie posiadał wiedzę dotyczącą wyboru systemu edukacji (szkoła specjalna,
integracyjna, ogólnodostępna czy nauczanie indywidualne).
Absolwent specjalności logopedia będzie posiadał umiejętności komunikowania się z
osobą z wadami wymowy lub z zaburzeniami mowy, z osobami niepełnosprawnymi z
zaburzeniami mowy.

Absolwent specjalności logopedia może być zatrudniony jako nauczyciel
wspomagający edukację osoby z zaburzeniami mowy w szkole masowej, integracyjnej lub
specjalnej jak:
 przedszkola ogólnodostępne i specjalne,
 szkoły podstawowe ogólnodostępne i specjalne,
 poradnie specjalistyczne,
 poradnie logopedyczne funkcjonujące w służbie zdrowia,
 ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, szkolno-wychowawcze, rehabilitacyjne, kliniki i
oddziały szpitalne leczące dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy a także prywatne
praktyki logopedyczne i neurologopedyczne

