
Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 

 

Kierunki studiów podyplomowych :  

I. Logopedia Kliniczna - 4 semestry, edycja 9 - limit miejsc 32, zajęcia 

rozpoczynają się od 07 października 2017r   

II. Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną -4 

semestry, edycja 11 - limit miejsc  -40 , zajęcia rozpoczynają się                       

od 07 października 2017r 

III. Neurologopedia Kliniczna Senioralna -2 semestry– edycja I –limit miejsc 30, 

zajęcia rozpoczynają się od 07 października 2017r . 

 

IV.  Terminy rekrutacji na studia podyplomowe                                     

 - termin składania dokumentów:   od 29 kwietnia 2017r   do 02 lipca 2017r (do 

zamknięcia listy) 

  w dni powszednie od wtorku do czwartku: w godz.: od godz. 9.00-14.00 

  w sobotę  i niedzielę   od 8.30 do 16.00 

 dokumenty należy złożyć w sekretariacie Studium Kształcenia Podyplomowego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Wrocław, ul .Bartla 5, pokój 310 
lub pocztą na adres  

 
 

Studium Kształcenia Podyplomowego 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

51-618 Wrocław 
ul. Bartla 5 

opłata rekrutacyjna  dla wszystkich kierunków – 85 zł-  wpłatę  należy dokonać na 

konto: 

Uniwersytet Medyczny BZ WBK XXXV Oddział Wrocław 

35150017931217900099970000  

z dopiskiem Studia Podyplomowe Logopedia Kliniczna edycja 9  

lub  Neurologopedia Kliniczna edycja 11 

lub Neurologopedia Senioralna  edycja1 

 

 

 

 

 

 



Odpłatność za studia:  

a) Logopedia Kliniczna    -całość 8800zł,    

 dowód wpłaty  za I semestr w kwocie 2200zł  należy dostarczyć do sekretariatu Studium  

Kształcenia Podyplomowego do 02.września 2017r.( można pocztą lub pocztą internetową ) 

b) Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną –całość 8800zł,  

dowód wpłaty  za I semestr w kwocie 2200zł  należy dostarczyć do sekretariatu Studium 

Kształcenia Podyplomowego do 02.września 2017r. ( można pocztą lub pocztą internetową) 

c)  Neurologopedia Senioralna –całość 3800zł,  

dowód wpłaty  za I semestr w kwocie 1900zł  należy dostarczyć do sekretariatu Studium 

Kształcenia Podyplomowego do 02.września 2017r. ( można pocztą lub pocztą internetową) 

na konto: 

Uniwersytet Medyczny BZ WBK XXXV Oddział Wrocław 

35150017931217900099970000  

z dopiskiem Studia Podyplomowe Logopedia Kliniczna edycja 9 

 lub  Neurologopedia Kliniczna …edycja 11 

lub Neurologopedia Senioralna  

 

Brak dowodu wpłaty za pierwszy semestr jest równoznaczny ze skreśleniem z listy 

słuchaczy. 

 

 

 


