
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Dyzartria

Nazwa w językuangielskim: Dysarthria

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: pierwszy

Semestr: pierwszy

Punkty ECTS  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Marzena Kryszczuk

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Marzena Kryszczuk

Założenia i cele przedmiotu:
Charakterystyka i klasyfikacje dyzartrii. 
Programowanie i prowadzenie terapii w  
przypadku zaburzeń dyzartrycznych.

Symbol efektu

Efekty kształcenia Symbol 
efektu 
specjaln
ościoweg
o

WIEDZA

W_01 Student zna i rozumie charakterystyki dyzartrii. K_W02
W_02 Student zna procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego  w 

przypadkach dyzartrii.
K_W02

W_03 Student zna najważniejsze metody komunikacji alternatywnej. K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student  potrafi  zaplanować postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 
pacjenta z dyzartrią i prowadzić je.

K_U05

U_02
Student umie napisać opinię logopedyczną na podstawie wyników badania 
z użyciem wybranych technik diagnozowania dyzartrii. 

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Ma świadomość własnych umiejętności potrzebnych do kontaktu z dziećmi 
i osobami dorosłymi z dyzartrią.

K_K08

K_02
Potrafi formułować opinie, wnioski, instrukcje; potrafi posługiwać się 
terminologią interdyscyplinarną i współpracować ze specjalistami innych 
dyscyplin zajmujących się zdrowiem. 

K_K11

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia 30 godz.



Wymagania wstępne i dodatkowe:

Opanowane podstawy:

 teorii rozwoju i zaburzeń mowy, 
 psychologii rozwojowej, 
 gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego.

Treści modułu kształcenia:

1. Dyzartria – znaczenie terminu –  logopedyczne i medyczne definicje 

2. Przyczynowo-objawowa charakterystyka zaburzeń dyzartrycznych 

2.1. Specyfika zaburzeń dyzartrycznych –  symptomatologia 

2.2. Przyczynowe klasyfikacje dyzartrii  

            2.3. Objawowe klasyfikacje dyzartrii  

3. Etiologia, patomechanizm, objaw –  rozpoznawanie typów dyzartrii 

4. Choroby i uszkodzenia układu nerwowego ze współwystępującymi typami dyzartrii. Prezentacje

materiałów filmowych z przykładami zaburzeń mowy o charakterze dyzartrii w różnych 

jednostkach chorobowych 

5. Metody i techniki diagnostyczne w dyzartrii. Skala dyzartrii U. Mireckiej i K. Gustaw, Profil 

dyzartrii S. Robertson

6. Procedury postępowania logopedycznego w dyzartrii 

7. Opracowywanie opinii logopedycznej na podstawie wyników badania z użyciem wybranych 

technik diagnozowania dyzartrii 

8. Standardy postępowania logopedycznego – programowanie terapii osób z dyzartrią 

9. Medyczne wyniki badań i ich interpretacja 

10. Zaburzenia językowe i komunikacyjne w MPD 

11. Metody komunikacji alternatywnej 

12. Organizacja pracy logopedycznej w dyzartrii, dokumentacja przypadku

1. Jastrzębowska G., 2003, Zaburzenia dyzartryczne u dzieci, w: Logopedia. Pytania i odpowiedzi, 
red. Gałkowski T., Jastrzębowska G., Opole, s. 120-141.

2. Jauer-Niworowska O., 2009, Dyzartria nabyta. Diagnoza logopedyczna i terapia osób 
dorosłych,WAPS, Warszawa. 



3. Lewandowski A., Tarkowski Z., 1989, Dyzartria. Wybrane problemy etiologii, diagnozy i 
terapii, Warszawa.

4. Mirecka U., Gustaw K., 2005, Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Eksperymentalna
Skala dyzartrii jako technika diagnostyczna pomocna w określaniu specyfiki zaburzeń mowy w
mpd., „Logopedia”, 34, s. 273-289.

5. Mirecka U., 2015, Standard postępowania logopedycznego w przypadku dyzartrii, w: 
Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., 
Lublin, s. 839-862.

6. Obrębowski A, Woźnica B., 1997, Zaburzenia dyzartryczne u dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, w: Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy, red. H. Mierzejewska, M. 
Przybysz-Piwkowa, Warszawa, s. 21-24.

Literatura dodatkowa:

1. Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O.,1999,  Diagnoza i terapia dysartrii, w: Logopedia, red. 
Gałkowski T., Jastrzębowska G., Opole.

2. Jauer-Niworowska O., Kwasieborska J., 2009, Dyzartria. Wskazówki do diagnozy różnicowej 
poszczególnych typów dyzartrii, Kamlogo.

3. Jauer-Niworowska O., 2009, Dyzartria nabyta. Diagnoza logopedyczna i terapia osób 
dorosłych, Warszawa. 

4. Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M., (red.), 1997, Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy
mowy, Warszawa.

5. Mirecka U., Gustaw K., 2006, Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci, Wrocław.
6. Gustaw K., Mirecka U., 2000, Dyzartria   w chorobach neurodegeneracyjnych.  Skala  Dyzartrii

w  diagnozie pacjenta  ze  zwyrodnieniem  móżdżkowo-oliwkowym, „Logopedia” t. 27.
7. Sobaniec W., Otapowicz D., Kurowska-Zawada B., 2008, Dyzartryczne zaburzenia mowy w 

korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego, „Neurologia Dziecięca”, 34, 
s. 29-35.

8. Szeląg E., 2006, Mózgowe mechanizmy mowy, w: Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J., 
Mózg a zachowanie, PWN.

9. Tarkowski Z., Diagnoza i terapia osób dorosłych z dyzartrią, w: Logopedia – pytania i 
odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. Gałkowski T., Jastrzębowska G., t. 2, Opole 2003. 

10.  Tarkowski Z. (red.), 1999, Dyzartria, Fundacja Orator, Lublin.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Ćwiczenia  wspomagane technikami multimedialnymi. Analiza ilościowa i jakościowa wybranych 

tekstów pisemnych. W analizie procesu diagnostyczno-terapeutycznego  wykorzystywane są autorskie 

materiały filmowe typowych przypadków dyzartrii u dzieci i dorosłych oraz obserwacja pacjentów na 

oddziałach szpitalnych, omówienie specyfiki pracy i prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty sprawdzane będą na kolokwium zaliczeniowym na koniec semestru.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę – podstawa: kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru.

Przedział 
punktacji

0-13 14-16 17-18 19-21 22-23 24-25



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

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 30 godz.
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz.
Udział w konsultacjach 5 godz.
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego i obecność na 
zaliczeniu

5 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS
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