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ÓRA- ÉS VIZSGATERV 
Logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzés 

 

I. félév 

A tantárgy megnevezése Típus 
A 

számonkérés 
formája 

Félévi 
óraszám 

Kredit
-érték 

Tárgyfelvétel 
előfeltétele 

Alapozó rehabilitációs 
ismeretek 

 
    

Rehabilitációs alapismertek ea.+ 
szem. 

gyj. 15 2 nincs 

Osztályozási rendszerek ea.+ 
szem. 

gyj. 15 2 nincs 

Afáziás személyek 
foglalkozási 
rehabilitációjának segítése a 
munkapszichológia 
eszközeivel 

ea.+ 
szem. 

koll. 15 2 nincs 

Az afázia rehabilitációjának 
neuropszichológiai 
vonatkozásai  

ea.+ 
szem. gyj. 15 2 nincs 

Szakmódszertani ismeretek       

Az afáziák terápiájának 
neuroanatómiai, 
neurolingvisztikai 
neurorehabilitációs alapjai 1. 

ea. 

koll. 15 2 nincs 

A diszartria terápiájának 
neuroanatómiai és 
neurorehabilitációs alapjai 1.       

ea. 
koll. 15 2 nincs 

 A hangképzési zavarok 
terápiája és  annak elméleti 
alapjai. 
 

ea. 

koll. 40 6 nincs 

Diszfágia elméleti alapja és  
gyakorlata 1. 

ea.+ 
szem. 

koll. 15 2 nincs 

Szakmai gyakorlati 
ismeretek  

 
    

Az afázia vizsgálata és 
kezelésének gyakorlata 1. 

gy. + 
szem. 

gyj. 20 3 nincs 

A diszartria vizsgálata és 
kezelésének gyakorlata 1.  

gy. + 
szem. 

gyj. 15 2 nincs 

Szabadon választható 
ismeretek 

 
  4 
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Összesen:   180 29  

II. félév 

A tantárgy megnevezése Típus 
A 

számonkérés 
formája 

Félévi 
óraszám 

Kredit
- 

érték 

Tárgyfelvétel 
előfeltétele 

Szakmódszertani ismeretek       

Az afáziák terápiájának 
neuroanatómiai, 
neurolingvisztikai 
neurorehabilitációs alapjai 2. 

ea. 

koll. 15 2 

Az afáziák 
terápiájának  
neuroanatómiai, 
neurolingvisztika
i 
neurorehabilitáci
ós alapjai 1. 

A diszartria terápiájának 
neuroanatómiai és 
neurorehabilitációs alapjai 2.     

ea. 

koll. 15 2 

A diszartria 
terápiájának 
neuroanatómiai 
és 
neurorehabilitáci
ós alapjai 1.   

A diszfágia  elméleti alapja és 
gyakorlata 2. 

ea.+ 
szem. koll. 15 2 

A diszfágia  
elméleti alapja és 
gyakorlata 1. 

Szakmai gyakorlati 
ismeretek 

 
   

 

Az afázia vizsgálata és 
kezelésének gyakorlata 2. 
 

gy. + 
szem. 

gyj. 20 3 

Az afázia 
vizsgálata és 
kezelésének  
gyakorlata 1. 

A diszartria vizsgálata és 
kezelésének  gyakorlata 2. 

gy.+ 
szem. 

gyj. 15 2 

A diszartria 
vizsgálata és 
kezelésének  
gyakorlata 1. 

A hangképzési zavarok  
kezelésének gyakorlata  

gy.+ 
szem. 

      gyj. 40    6 

A hangképzési 
zavarok terápiája 
és annak 
elméleti alapjai 

Zárótanítás gy. gyj.  4  

Portfólió    10  

Összesen   120 31  

Összesen (1+2. félév)   300 60  

 
A tárgyak listája 

I. félév: 
I.1. Rehabilitációs alapismeretek   
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I.2. Osztályozási rendszerek  
I.3. Afáziás személyek foglalkozási rehabilitációjának segítése a munkapszichológi  
    eszközeivel 
I.4. Az afázia rehabilitációjának neuropszichológiai vonatkozásai  
I.5. Az afáziák terápiájának  neuroanatómiai, neurolingvisztikai, neurorehabilitációs  

            alapjai 1. 
I.6. A diszartria terápiájának neuroanatómiai és neurorehabilitációs alapjai 1. 
I.7. A hangképzési zavarok terápiája és annak elméleti alapjai   
I.8. Diszfágia elméleti alapjai és gyakorlata 1. 
I.9. Az afázia vizsgálata és kezelésének  gyakorlata 1. 
I.10 Diszartria vizsgálata és kezelésének gyakorlata 1. 

 
      II. félév:  

II.1. Az afáziák terápiájának  neuroanatómiai, neurolingvisztikai, neurorehabilitációs  
 alapjai 2. 

 II.2. A diszartria terápiájának neuroanatómiai és neurorehabilitációs alapjai 2.   
 II.3. Diszfágia elméleti alapjai és gyakorlata 2. 
 II.4. Az afázia vizsgálata és kezelésének  gyakorlata 2. 
 II.5. A diszartria  vizsgálata és kezelésének gyakorlata 2 

II.6. A hangképzési zavarok kezelésének gyakorlata 
 


