KATEDRA LOGOPÉDIE

Možnosti štúdia

Hľadáte odpovede na dôležité otázky?
• Rozhodujete sa, na ktorú vysokú školu pôjdete?

• Neviete sa rozhodnúť medzi špeciálnou pedagogikou,
psychológiou a medicínou?
• Radi pomáhate druhým?
• Fascinuje vás ľudská komunikácia a procesy, ktoré sa
odohrávajú počas nej v mozgu?
• Zaujímajú vás príčiny a dôsledky narušenej reči?

Tak práve pre vás je tu študijný odbor LOGOPÉDIA

Katedra logopédie ako jediná na Slovensku aj
v Čechách poskytuje vzdelávanie v akreditovanom
samostatnom študijnom programe logopédia vo
všetkých 3 stupňoch: spojené bakalárske
a magisterské v dennej forme so štandardnou dĺžkou
štúdia 5 rokov a doktorandské štúdium v dennej
a externej forme vysokoškolského štúdia.
Štúdium poskytuje teoretické kurzy (anatómia,
latinčina, psychológia, lingvistika...) a základné
logopedické kurzy zaoberajúce sa problematikou
jednotlivých
druhov
narušenej
komunikačnej
schopnosti (NKS), ako je dyslália, afázia, dysfázia,
palatolália, brblavosť, zajakavosť, poruchy hlasu,
symptomatické poruchy reči, dyzartria, dyslexia
a mnohé iné.

Prijímacie pohovory
• písomná skúška z biológie
- v rozsahu gymnaziálneho učiva,
zameranie na biológiu človeka
• test všeobecnej informovanosti
• skúška jazykového citu
- diktát, slovný a vetný rozbor,
doplňovanie viet, verbálny test
• preklad z anglického alebo nemeckého
jazyka
Bližšie info na
• talentová skúška - komunikačná
spôsobilosť: úroveň artikulácie,
www.fedu.uniba. sk
plynulosť reči, kvalita hlasu,
(Katedra logopédie)
motorika artikulačných orgánov,
pohotovosť vo vyjadrovaní

Uplatnenie absolventov
• v rezorte zdravotníctva: na jednotlivých klinikách
a oddeleniach (neurologické, otorinolaryngologické,
fyziatricko-rehabilitačné, oddelenie dlhodobo chorých,
geriatrické ...) a v súkromných logopedických
ambulanciách,
• v rezorte školstva: v MŠ, ZŠ a špeciálnych MŠ
a ZŠ, v centrách špeciálno-pedagogického
poradenstva a prevencie ...,
• v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny: v
domovoch sociálnych služieb pre deti aj dospelých a
• v súkromných centrách a ústavoch.

Ďalšie informácie
PREČO ŠTUDOVAŤ PRÁVE LOGOPÉDIU?
„Keby som si znovu mala vybrať školu, vybrala by som
si zasa logopédiu.“

Ivana, študentka 5. ročníka, Prešov

„Práca klinického logopéda v nemocnici ma veľmi
napĺňa. Vidieť pacienta po mozgovej porážke znovu
komunikovať je neopísateľný pocit.“

Veronika, logopédka v nemocnici, Bratislava

„Štúdium logopédie je veľmi zaujímavé a prakticky
orientované, takže dobre pripraví absolventa na
logopedickú prax, ktorá je pekným a záslužným
povolaním.“

Jana, doktorandka, Bratislava

„Logopédia nie je pre mňa len povolanie, ale aj
poslanie.“

Miroslava, logopédka na základnej škole, Pov. Bystrica

„Štúdium je náročné, ale stojí zato.“

Eva, študentka 3. ročníka, Zvolen

Kontakt
Katedra logopédie PdF UK
Račianska 59, 813 34 Bratislava
02/50222307
kl@fedu.uniba.sk

Štúdium logopédie je zaujímavé, široko zamerané, zábavné ale
zároveň aj náročné.

Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby pri nich dochádzalo
k priamej aplikácii získaných teoretických poznatkov.
Výučba jednotlivých kurzov prebieha interaktívnym spôsobom
s použitím audiovizuálnej techniky.
Kvalitu štúdia zvyšuje aj odborná prax na špecializovaných
logopedických pracoviskách fakultných nemocníc, na špeciálnych
základných školách, vo vysokošpecializovaných ústavoch
a centrách.

