REGULAMIN EGZAMINU PREDYSPOZYCJI DLA KANDYDATÓW NA
STUDIA I STOPNIA NA KIERUNEK LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
BIAŁYMSTOKU W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023.
Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie sprawnego przebiegu egzaminu oraz przybliżenie osobom
ubiegającym się o przyjęcie na studia całokształtu spraw związanych z egzaminem oceniającym predyspozycje
do wykonywania zawodu fonoaudiologa klinicznego i logopedy.
Wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/w kierunek studiów obowiązuje przestrzeganie zasad
niniejszego Regulaminu w trakcie egzaminu, stosowanie się do zasad rekrutacyjnych obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023 (ujętych w Uchwale 133/2021 w sprawie warunków
i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku).

Struktura i organizacja egzaminu.
1.

Egzamin na kierunku „Logopedia z Fonoaudiologią” ocenia predyspozycje kandydata do pracy głosem w
zawodzie fonoaudiologa klinicznego i logopedy. Jest badaniem wstępnym, oceniającym istnienie
przeciwwskazań bezwzględnych i względnych u kandydata do wykonywania zawodu.

2.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest rejestracja elektroniczna kandydata, opłacenie opłaty
rekrutacyjnej w ustalonych w harmonogramie terminach.

3.

Miejsce odbywania egzaminu: Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii (Centrum DydaktycznoNaukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Białystok, ul. Szpitalna 37, III piętro).

4.

W dniu egzaminu należy się zgłosić na salę egzaminacyjną co najmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia
egzaminu. Przed salą egzaminacyjną mogą przebywać wyłącznie zdający. Wyjątkiem są zdający, którzy
wymagają obecności opiekuna np. z powodu problemów z poruszaniem się.

5.

Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
potwierdzający tożsamość.

6.

Do egzaminu predyspozycji przystępują wszyscy kandydaci bez względu na posiadaną maturę.

7.

Do egzaminu można przystąpić tylko jeden raz w trakcie rekrutacji na dany rok akademicki.

8.

Egzamin jest jednodniowy. Czas trwania egzaminu na jedną osobę wynosi ok. 30 minut (15 minut – ocena
foniatryczna i audiologiczna (badanie lekarskie) i 15 minut – ocena foniatryczno-logopedyczna).
Terminy egzaminu:
a) 30.06.2022r. (czwartek) – kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty
rekrutacyjnej do 29.06.2022r. W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut
wcześniej. Planowe rozpoczęcie egzaminu - godz. 8:30, zakończenie - godz. 13:00.
b) 7.07.2022r. (czwartek) – kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty
rekrutacyjnej do 7.07.2022r. do godz. 8:00. W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min.
15 minut wcześniej. Planowe rozpoczęcie egzaminu - godz. 8:30, zakończenie - godz.13:00.

9.

Egzamin jest dwuetapowy:
a) Pierwszy etap egzaminu dotyczy oceny foniatryczno- audiologicznej i jest przeprowadzony przez lekarza
specjalistę foniatrę, audiologa i otolaryngologa W ocenie tej brane są pod uwagę przeciwwskazania

2

bezwzględne do pracy głosem stwierdzane badaniem wziernikowym krtani i badaniem audiologicznym.
Istnienie przeciwwskazań bezwzględnych wyklucza dopuszczenie kandydata do pracy głosem i
dyskwalifikuje z drugiego etapu egzaminu. Do przeciwwskazań bezwzględnych zaliczane są: guzki głosowe,
polipy krtani, niedowład głośni, rozszczepy podniebienia, jednostronna głuchota, obustronny niedosłuch
znacznego stopnia, jąkanie, mowa bezładna itp. Badanie foniatryczne przeprowadzane podczas egzaminu
polega na wykonaniu laryngoskopii pośredniej (badanie lusterkiem krtaniowym), badania wziernikowego
przewodów nosowych, oceny ruchomości podniebienia miękkiego podczas fonacji. Badanie audiologiczne
polega na ocenie przewodów słuchowych zewnętrznych i błony bębenkowej (otoskopia) oraz na ocenie
wydolności słuchu – badanie akumetryczne oceniające słuch z odległości 6 metrów (szept), ocena
przewodnictwa kostnego i powietrznego (próby stroikowe).
b) Drugi etap egzaminu obejmuje badanie jakości głosu, mowy oraz badanie logopedyczne. Badanie jakości
głosu i mowy przeprowadzi specjalista foniatra audiolog. Badanie logopedyczne wykonują dyplomowani
logopedzi. Ocena jakości głosu w samogłoskach wypowiadanych w izolacji jak również w mowie
spontanicznej (dziesięć zdań o zainteresowaniach kandydata). Jakość głosu: męczliwość, chrypka,
obciążenie głosu (skala UEP). Maksymalny czas fonacji (MPT) przy fonacji samogłoski a po uprzednim
wykonaniu głębokiego wdechu; średnia z trzech próbek (norma 25 sekund). Ocena jakości mowy: w mowie
spontanicznej celem wykluczenia zaburzeń mowy – dyslalii, ocena tempa, rytmu, dynamiki, intonacji i
natężenia głosu w mowie potocznej. Ocena toru oddechowego (tor piersiowy u kobiet i tor brzuszny u
mężczyzn). Badanie logopedyczne oceniające sprawność aparatu artykulacyjnego oraz prawidłowość dykcji.
10.

Oceny wyników egzaminu predyspozycji dokonują członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w
skład której wchodzi specjalista audiologii i foniatrii oraz logopeda.

11.

Ocena negatywna wyniku egzaminu predyspozycji jest warunkowana:
a) obecnością przeciwwskazań bezwzględnych do pracy głosem stwierdzanych w ocenie lekarskiej,
foniatryczno-audiologicznej (wynik negatywny dyskwalifikuje zdającego z drugiego etapu egzaminu),
b) istnieniem III, IV i V stopnia dysfonii (dysfonia małego, średniego i znacznego stopnia),
c) znacznym zaburzenia intonacji i tempa mowy (jąkanie, mowa bezładna, itp.),
d) nieprawidłowością dykcji,
e) wadami i dysfunkcjami narządów artykulacyjnych.

12.

Wynik egzaminu nie będzie przeliczany na punkty. Egzamin będzie oceniany wg. podanych norm - na
zasadzie zaliczenia bądź niezaliczenia.

13.

W przypadku braku pozytywnej oceny uzyskanej na egzaminie predyspozycji zdający nie będzie brany pod
uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

14.

Zdający zostanie poinformowany o wyniku od razu po egzaminie.

15.

W czasie trwania egzaminu zdający musi dostosować się do poleceń członków Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, kierującej przebiegiem egzaminu.

16.

Regulamin egzaminu jest dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1) oraz na stronie internetowej UMB: www.umb.edu.pl w zakładce
Rekrutacja/Zasady Rekrutacji/Egzaminy .

