
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Afazja

Nazwa w języku angielskim: Aphasia

Język wykładowy:   polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia polska

Jednostka realizująca:  Instytut Polonistyki i Neofilologii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): drugiego stopnia

Rok studiów: drugi

Semestr: 3

Liczba punktów ECTS: 4 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Marzena Kryszczuk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS, 
mgr H. Szkup

Student zna paradygmaty objawów językowych w
Założenia i cele przedmiotu: poszczególnych typach afazji, potrafi dokonać diagnozy i

zaprogramować terapię pacjenta z afazją.

Symbol Efekty kształcenia Symbol efektu
efektu WIEDZA kierunkowego

Student zna specyfikę zaburzeń neurologicznych i neuropsychologicznych
K_W14, K_W16W_01 współwystępujących z afazją  i paradygmaty objawów językowych w

poszczególnych typach afazji.
Student zna logopedyczne procedury postępowania diagnostycznego i K_W14, K_W16

W_02
terapeutycznego w przypadkach afazji oraz zasady oceny i diagnozy zaburzeń
mowy u osób chorych neurologicznie.

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi różnicować objawy zaburzeń językowych, wskazywać ich K_U05, K_U12

U_01 mechanizmy oraz przyporządkowywać je poszczególnym typom zaburzeń
Afatycznych.

Student potrafi dostosować metodykę postępowania logopedycznego do
**U_02 uwarunkowań klinicznych, psychicznych i środowiskowych osoby chorej

neurologicznie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru problemów z zakresu afazji . K_K01, K_K03,

K_01 K_K11

Ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z zaburzeń komunikacji K_K01, K_K03,

K_02
w afazji i wykazuje troskę o godność człowieka, który nie mówi. K_K04



Forma i typy zajęć: wykład (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z anatomii, psychologii, językoznawstwa i teorii zaburzeń mowy

Treści modułu kształcenia:

Wykłady:
Afazjologia jako dział neurologopedii
Wąskolokalizacyjna, koneksjonistyczna, antylokalizacyjna i funkcjonalna koncepcja
interpretowania zaburzeń afatycznych
Typologie i klasyfikacje afazji
Kryteria doboru narzędzi diagnostycznych i materiałów pomocniczych w terapii osób z afazją
Zasady diagnozy różnicowej zaburzeń językowych u osób z uszkodzeniami mózgu
Główne szkoły diagnozy i terapii chorych z afazją 
Czynniki warunkujące skuteczność terapii osób z afazją
Ćwiczenia:
Typologie i klasyfikacje afazji  - analiza przypadków
Zaburzenia językowe u osób z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu
Paradygmaty objawów językowych w poszczególnych typach afazji
Ostre stany udarowe - stabilność/niestabilność objawów afatycznych
Procedury diagnozy logopedycznej chorych z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu
Afazja dziecięca - objawy
Metodyka postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych typach afazji
Standardy postępowania logopedycznego w afazji
Narzędzia diagnostyczne chorób z afazją
Metody terapii w afazji
Pomoce logopedyczne w różnych fazach terapii
Logopeda w zespole wielospecjalistycznym; opinie logopedyczne; analiza dokumentacji
medycznej.
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Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacony prezentacjami video; ćwiczenia: warsztaty, analiza dokumentów i wytworów chorych z afazją,
prezentacje multimedialne, sesje z neurologopedą przy łóżku chorego

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Egzamin: Znajomość wiedzy z zakresu klasyfikacji i objawów afazji sprawdzana będzie na egzaminie pisemnym.
Zaliczenie ćwiczeń z zakresu wiedzy i umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych sprawdzane na kolokwium 
pisemnym po zakończeniu zajęć.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin. Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51 punktów z kolokwium pisemnego.

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Poprawy:
Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Zasady egzaminu zgodnie z regulaminem studiów.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta
Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz.

Udział w konsultacjach 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na zaliczeniu
25 godz.

na ocenę



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS


