Załącznik nr 11 do Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019

KIERUNEK: LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
STUDIA I STOPNIA
I. Stacjonarne
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i obejmuje: konkurs sum wyników egzaminów
wykazanych poniżej oraz rozmowę kwalifikacyjną służącą ocenie predyspozycji do studiowania
i zawodu logopedy.
Etap pierwszy
1.

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie,
przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
1) język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
2) język obcy nowożytny - egzamin ustny,
3) dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny (poziom rozszerzony)
W przypadku „nowej matury” zdawanej w latach 2005 - 2014 uznaje się także wyniki z
wybieranych przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie podstawowym. Do tych wyników
stosuje się mnożnik 0,8.

2.
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kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
1) język polski - egzamin pisemny (Standard level),
2) język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
3) dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny (Standard level lub Higher level)
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB i świadectw wydanych w krajach wymienionych
powyżej na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
Do przeliczenia na punkty wyników z wybieranych przedmiotów dodatkowych zdawanych na
poziomie Standard level stosuje się mnożnik 0,8, a w przypadku matematyki na maturach IB Mathematical Studies Standard level - mnożnik 0,7, a Mathematics Standard level - mnożnik
0,85.
Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10 w
przypadku egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym, a dla wyników z przedmiotów
wymienionych w pkt 3 w przypadku egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym - wg
wzoru: wynik x 8.
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3.

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne /
dojrzałości poza granicami Polski w państwach innych niż państwa członkowskie: UE,
(OECD) lub (EFTA), będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne,
wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
1) język polski - egzamin pisemny,
2) język obcy nowożytny - egzamin ustny,
3) dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen ze świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości
uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.

4.

W przypadku braku wyniku egzaminu z wymaganego przedmiotu zdawanego na wymaganym
poziomie, kandydat, który uzyskał świadectwo maturalne wymienione w ust. 2 i 3, może przystąpić
do UEW. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji. Do wyników egzaminów
wstępnych z przedmiotów dodatkowych (wymienionych w pkt 3), zdawanych na poziomie
podstawowym, stosuje się mnożnik 0,8.

5.

Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka
i astronomia (lub fizyka) stosuje się mnożnik 1,4.

6.

Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom ukończenia
studiów pierwszego stopnia na kierunku/specjalności audiofonoiogia przyznaje się dodatkowo 50
punktów kwalifikacyjnych.
Dla kandydatów nie posiadających udokumentowanego wyniku egzaminu z języka polskiego
zostanie zorganizowany w WUM egzamin z języka polskiego.

UWAGA:
Określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko raz.
W przypadku gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż
1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot
dodatkowy ma być uwzględniony.
Etap drugi
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności
komunikacji w zakresie:
1) kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, tonacji, kontaktu niewerbalnego, warunków
twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych;
2) kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych (stygmatyzm), spółgłosek
dźwięcznych (bezdźwięczność), spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r]
(rotacyzm);
3) posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami
słabymi i silnymi.
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Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana. Pozytywny wynik
rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania na studia.
Kwalifikacja odbywa się wg rankingu punktów do wyczerpania limitu przyjęć.

II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji
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z
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obowiązującymi w WUM.

STUDIA II STOPNIA
I. Stacjonarne
Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia na kierunku/specjalności logopedia ogólna
i kliniczna

lub logopedia oraz absolwenci studiów

I stopnia na kierunku/specjalności

audiofonologia z protetyką słuchu lub audiofonologia.
Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie średniej oceny za 3 lata studiów I stopnia.
Kandydaci posiadający dyplom licencjata na kierunku/specjalności audiofonologia z protetyką
słuchu lub audiofonologia będą dodatkowo poddani sprawdzianowi predyspozycji, na który
składają się:
1. Swobodna rozmowa z kandydatem;
2. Czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
3. Wymawianie zgłosek.
Kryteria oceniania:
1. Wymowa:
a) ocena ogólna:
• tempo i płynność mówienia;
• fonacja;
• kontakt wzrokowy;
• warunki twarzowo-zgryzowe;
• stan uzębienia;
• cechy regionalne i środowiskowe.
b) ocena szczegółowa wymowy:
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
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• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
• spółgłosek ustnych (nosowanie);
• samogłosek;
• głoski [r] (rotacyzm).
2. Umiejętności:
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców
audiowizualnych [ś, s, sz, r];
• słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
• silnych (2-3) demonstracje;
• autokontrola w lusterku.
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów
logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy.
Pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia na studia.
Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywa się wg rankingu punktów, do wyczerpania limitu przyjęć.
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