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Pedagogika specjalna - Logopedia
Jeśli pragniesz zrobić pierwszy krok w stronę satysfakcjonującej kariery
zawodowej, zapisz się na studia podyplomowe Pedagogika specjalna - Logopedia.
Może to zrobić każda osoba, która ukończyła studia wyższe II stopnia
(magisterskie). Połącz dotychczasowe umiejętności i wiedzę z zupełnie nowymi
kompetencjami i zostań prawdziwym specjalistą w tej dziedzinie - z nami to
możliwe!
Nasza wyspecjalizowana kadra nastawiona jest na efektywne przekazanie Ci
kompletu kompetencji, dzięki którym będziesz przygotowany do samodzielnego
wykonywania zawodu logopedy. Zasadniczym celem studiów podyplomowych na
kierunku logopedia jest przygotowanie do prowadzenia rzetelnej diagnozy i
wysoce skutecznej terapii logopedycznej zaburzeń artykulacyjnych. Dzięki
naszemu innowacyjnemu podejściu i wielu godzinom praktyk studenckich
absolwent tego kierunku posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również
umiejętności praktyczne, zdobyte pod opieką dydaktyczną doskonałych
specjalistów i wykładowców uniwersyteckich. Zapisując się na studia
podyplomowe czynisz najważniejszą inwestycje - inwestycje w siebie i swoją
wartość na rynku pracy.
Jako absolwent podyplomowych studiów z zakresu Pedagogiki specjalnej Logopedii będziesz posiadał uprawnienia wymagane do wykonywania zawodu
logopedy respektowane przez wszystkie placówki oświatowe jak i medyczne. Bez
problemu znajdziesz także zatrudnienie w poradni logopedycznej, a jeśli jesteś
osobą kreatywną i przedsiębiorczą, będziesz posiadał wiedzę i kwalifikacje
potrzebne do otworzenia prywatnej praktyki logopedycznej.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Pedagogika specjalna - Logopedia
jest przedstawienie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego
4 semestry

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą HumanistycznoEkonomiczną w Brzegu.
Podstawa prawna
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20
sierpnia 2001 roku.
Świadectwo
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i
wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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