LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM NAUCZYCIELSKA

STUDIA LICENCJACKIE

POZNASZ:
• podstawowe zagadnienia
psychologii i pedagogiki;
• historię i współczesność
literatury i języka.
WEŹMIESZ UDZIAŁ W:
• praktykach
przygotowujących do
zawodu nauczyciela
i logopedy.
NAUCZYSZ SIĘ METOD:
• rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy
oraz diagnozowania wad
wymowy;
• terapii logopedycznej;
• uczenia języka polskiego.

DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA:
•

Koło Naukowe
Językoznawców,

•

Koło Naukowe
Kulturoznawców,

•

Koło Naukowe Literatury
i Kultury Modernizmu,

•

Koło Naukowe Onomastów,

•

Koło Naukowe Staropolskie
„Gryf”,

•

Koło Naukowe Teatrologów.

Profil kształcenia
Twoje wiedza i umiejętności – właściwe dla studiów polonistycznych – zostaną poszerzone o przygotowanie logopedyczne, dydaktyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Połączenie nauki i praktyki dobrze przygotuje Cię
do wykonywania dwóch zawodów: nauczyciela języka polskiego w szkole
podstawowej oraz logopedy szkolnego.
Jeżeli zdecydujesz się na kontynuację studiów na kierunku filologia polska (II
stopień), uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka
polskiego w każdym typie szkoły ponadpodstawowej (m.in. w liceum, technikum, szkole zawodowej).
Ponadto po uzyskaniu stopnia magistra możesz kontynuować naukę w zakresie logopedii w trakcie rocznych uzupełniających studiów podyplomowych.
Dzięki temu uzyskasz pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

STUDIA LOGOPEDYCZNE I POLONISTYCZNE
Tworzymy dla Ciebie nowoczesne
studia oparte na uniwersalnych
wartościach. Zmieniamy się pod
wpływem potrzeb i zainteresowań
naszych studentów. Nowy wymiar
w humanistyce oznacza rozwijanie
kompetencji i postaw otwartych na
nowe i nieznane oraz odważnych
w myśleniu. Polonistyka pozwala
wybrać wiele ścieżek kariery zawodowej. Współpracujemy ze środowiskiem kultury, sztuki, biznesu
i edukacji.

Zapewniamy także klasyczne wykształcenie z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury
powszechnej, stylistyki tekstu, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego.
Studenci mają możliwość wyjazdu
na stypendia do innych ośrodków
naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus
oraz MOST. Najaktywniejsi studenci
otrzymują stypendia naukowe.
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