
1 
 

OPIS PRAKTYK 

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU 

LOGOPEDIA 

W EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ 

W RADOMIU 

1. Praktyka logopedyczna jest praktyką 150-godzinną, realizowaną pomiędzy III i IV 

semestrem studiów podyplomowych.  

1.1. Praktyka może być realizowana w placówkach oświatowych, medycznych, 

artystycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapii, 

a zwłaszcza w poradniach logopedycznych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych.  

2. Z ramienia Uczelni opiekun praktyki prowadzi konsultacje merytoryczne związane 

z wyborem miejsca praktyki, określeniem celów praktyki jak i jej zaliczeniem.  

2.1.Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań na terenie zakładu należy do 

opiekuna zakładowego praktyk. 

2.2.Po zakończeniu praktyki kierownik dokonuje krótkiej charakterystyki postawy 

praktykanta i ocenia przebieg jego praktyki.  

3. Głównym celem praktyki jest umożliwienie słuchaczom studiów podyplomowych 

kontaktu z naturalnym środowiskiem pracy, rozwijanie umiejętności dostrzegania oraz 

rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu studiowanej 

specjalności, diagnozowanie istniejących problemów oraz poszukiwanie praktycznych, 

nowoczesnych metod ich rozwiązywania.  

4. Przygotowując się do pracy w zawodzie logopedy jako specjalista w zakresie logopedii 

student zdobywa umiejętności w zakresie terapii zaburzeń mowy, a zwłaszcza:  

 efektywnego komunikowania się z osobami z zaburzeniami mowy oraz ich opiekunami, 

 diagnozowania i klasyfikowania różnych zaburzeń mowy i specyficznych trudności 

w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),  

 prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,  

 zapobiegania pogłębianiu się zaburzeń mowy oraz ich konsekwencjom psychicznym 

i społecznym, 

 doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie stymulowania rozwoju mowy, który 

jest opóźniony lub został zahamowany, 

 kształtowania i rozwijania prawidłowej mowy, 

 opanowania różnych programów, metod i technik terapii zaburzeń mowy,  
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 opanowania umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się warsztatem 

diagnostycznym,  

 doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie tworzenia własnego warsztatu 

metodycznego.  

5. Przebieg praktyk jest następujący: 

 zapoznanie się z obowiązującymi zasadami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 wszechstronne poznanie zakładu, jego struktury organizacyjnej, zasad działania oraz 

organizacji pracy,  

 aktywne uczestnictwo w bieżącej pracy zakładu w stopniu i zakresie określonym przez 

opiekuna praktyki,  

 hospitacja zajęć logopedycznych i pod kierunkiem opiekuna realizacja minimum 

10 godzin zajęć logopedycznych, udokumentowanych konspektami zajęć, 

 zapoznanie się i nauka posługiwania się pomocami metodycznymi i sprzętem 

komputerowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem, będącym na wyposażeniu 

gabinetów w miejscu praktyki i wspomagającym diagnozę oraz terapię logopedyczną.  


