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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Diagnoza i terapia zaburzeń mowy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diagnosis and therapy of speech disorders 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika specjalna 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Agnieszka Siedliska 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład - -  
 

2 
konwersatorium - - 

ćwiczenia 30 zimowy 

laboratorium - - 

warsztaty - - 

seminarium - - 

proseminarium - - 

lektorat - - 

praktyki - - 

zajęcia terenowe - - 

pracownia dyplomowa - - 

translatorium - - 

wizyta studyjna - - 

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu logopedii, jako nauki o zaburzeniach mowy. 
Podstawowa wiedza z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego rozwoju mowy oraz zaburzeń jej funkcjonowania. 

C2: Poznanie etiologii, klasyfikacji, diagnozy i terapii zaburzeń mowy. 

C3: Zapoznanie z procedurami postępowania logopedycznego. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student posiada określoną wiedzę na temat zagadnień 
profilaktyki logopedycznej. 

K_W03 

W_02 Student zna metody wykrywania i rozpoznawania zaburzeń 
mowy. 

K_W03 

W_03 Student zna procedury postepowania logopedycznego. K_W16 

W_04 Student posiada wiedzę odnośnie terapii mowy, jako systemu 
dydaktycznego. 

K_W03 

W_05 Student posiada wiedzę na temat anatomii i fizjologii narządu 
głosu. 

K_W03 

W_06 Student zna zasady współpracy pedagoga z logopedą. K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wymienić i wskazać w tekstach dziecięcych 
wyrazy\ zwroty charakterystyczne dla poszczególnych okresów 
rozwoju mowy. 

K_U01 

U_02 Student potrafi dokonać wstępnej diagnozy i terapii 
logopedycznej.  

K_U02 

U_03 Student potrafi postępować według procedur logopedycznych( 
przeprowadzanie badań). 

K_U03 

U_04 Student potrafi wyjaśnić zasady tworzenia głosu i 
poszczególnych dźwięków mowy. 

K_U01 

U_05 Student potrafi rozpoznać, nazywać i kategoryzować zaburzenia 
mowy. 

K_U05 

U_06 Student potrafi realizować zalecenia logopedy w przypadku 
zaburzeń mowy dziecka. 

K_U06 

U_07 Student potrafi oceniać i interpretować możliwości rozwoju 
językowego człowieka, docenić rolę pełnego rozwoju 
kompetencji językowych w codziennym życiu. 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest świadomy posiadania wiedzy i umiejętności z 
zakresu logopedii. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia. 

K_K05 

K_02 Student dostrzega społeczne potrzeby w zakresie działań 
logopedycznych. 

K_K04 

K_03 Student rozumie potrzebę systematycznego budowania 
warsztatu pracy logopedy. 

K_K01 

K_04 Student ma świadomość konieczności podejmowania działań o 
charakterze profilaktycznym. 

K_K01 

K_05 Student angażuje się w diagnozowanie i planowanie terapii 
logopedycznej. 

K_K02 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Logopedia jako nauka o biologicznych uwarunkowaniach mowy. 
1.1 Mowa a język. 
1.2 Teoria zaburzeń mowy. 
1.3 Perspektywy badań logopedycznych. 
1.4 Typologie zaburzeń mowy. 
1.5 Procedury postępowania logopedycznego. 
1.6 Formy zaburzeń mowy. 
1.7 Profilaktyka logopedyczna. 
2. Ogólne zasady diagnozy i terapii logopedycznej. 
2.1 Diagnoza- problem teleologiczny. 
2.2 Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. 
2.2.1 Metodyka usuwania zaburzeń mowy. 
2.2.2.Etap usuwania. 
2.2.3 Etap utrwalania. 
2.2.4 Etap kontroli. 
2.3 Terapia logopedyczna jako system dydaktyczny. 
3. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych. 
3.1 Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy. 
3.2 Diagnoza i terapia afazji i dysfazji. 
3.3. Diagnoza i terapia dysartrii. 
3.4 Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji. 
3.5 Terapia jąkających się. 
3.6 Diagnoza i terapia palatolalii. 
3.7 Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo. 
3.8 Diagnoza i terapia dzieci niedosłyszących i głuchych. 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny 
Dyskusja 

Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

W_03 Wykład konwencjonalny Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

W_04 Wykład konwencjonalny Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

W_05 Wykład konwencjonalny Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

W_06 Wykład konwencjonalny 
Dyskusja 

Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne 
Dyskusja 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Praca zaliczeniowa w 
formie papierowej lub na 
nośniku CD 
Karta zaliczeniowa 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Praca zaliczeniowa w 
formie papierowej lub na  
nośniku CD 
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Karta zaliczeniowa 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 
 

U_04 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 
 

U_05 Metoda projektu Przygotowanie projektu Praca zaliczeniowa w 
formie papierowej lub na 
nośniku CD 
Karta zaliczeniowa  

U_06 Dyskusja 
Burza mózgów 

Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

U_07 Dyskusja 
Burza mózgów 

Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

K_02 Dyskusja Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

K_03 Dyskusja Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

K_04 Dyskusja Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

K_05 Dyskusja Zaliczenie na ocenę Karta zaliczeniowa 

 

 VI Kryteria oceny i uwagi 

25% oceny końcowej – aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

50% oceny końcowej – ocena z egzaminu ustnego ( na podstawie przygotowanego przez studenta 

projektu oraz zagadnień podejmowanych w trakcie zajęć). 

Wymagania na poszczególną ocenę: 

 Gdy u studenta stwierdza się brak podstawowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

personalnych i społecznych, otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0). 

Gdy 25% oceny końcowej – obecność na zajęciach, 

 student posiada podstawową wiedzę umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne 

, otrzymuje ocenę dostateczną (3,0). 

 Gdy student posiada zadowalającą wiedzę ( ze znacznymi niedociągnięciami), umiejętności 

oraz kompetencje personalne i społeczne, otrzymuje ocenę dostateczny plus (3,5).  

 Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy posiada rzetelną wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje personalne i społeczne. 

 Student otrzymuje ocenę dobry plus (4,5), gdy posiada bardzo dobrą wiedzę, umiejętności 

oraz kompetencje personalne i społeczne. 

 Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy posiada wyczerpującą wiedzę umiejętności 

oraz kompetencje personalne i społeczne. 
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VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VII. Literatura 
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