
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zaburzenia mowy w demencji

Nazwa w języku angielskim: Speech disorders in dementia

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): 2. stopnia

Rok studiów: Drugi

Semestr: Trzeci

Liczba punktów ECTS 2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Justyna Urban-Jędrzejewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Justyna Urban-Jędrzejewicz

Założenia i cele przedmiotu:

Językowe i niejęzykowe obszary 
zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka z 
chorobami neurodegeneracyjnymi, 
podstawy gerontologopedii.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Student zna patomechanizmy i symptomatykę zespołów chorób 
neurodegeneracyjnych;  student zna paradygmaty objawów językowych w 
poszczególnych typach demencji

K_W16, K_W14

W_02

Student zna logopedyczne procedury postępowania diagnostycznego w 
przypadkach demencji: zna cele i zasady prowadzenia terapii 
logopedycznej osób z zaburzeniami mowy w przebiegu zmian 
dementywnych na wszystkich etapach choroby

K_W14, K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student potrafi określić objawy i dynamikę zaburzeń językowych w 
poszczególnych schorzeniach neurodegeneracyjnych

**

U_02

Student potrafi przeprowadzić badanie logopedyczne i zaprogramować 
przebieg terapii logopedycznej osoby z demencją przy wykorzystaniu 
danych z najnowszych metod stosowanych w diagnostyce 
wielospecjalistycznej

K_U12

U_03
Student potrafi współpracować z neurologami, psychiatrami, 
neuropsychologami instruktorami terapii zajęciowej, rehabilitantami i 
pracownikami socjalnymi

K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

jest przekonany o potrzebie wielospecjalistycznej opieki nad osobami z 
zaburzeniami mowy i słuchu.

K_K01, K_K03,

K_K04



K_02
wykazuje troskę o poszanowanie godności osób z zaburzeniami 
mowy i słuchu oraz zasad etyki zawodowej

**

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

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z anatomii, psychologii, językoznawstwa i afazjologii

Treści modułu kształcenia:

Wykład:
Funkcje ośrodkowego układu nerwowego a sprawności językowe. 
Starość - definicje, procesy fizjologiczne
Deficyty neurologiczne osób w podeszłym wieku;
Charakterystyka zaburzeń typu: zespoły otępienne, demencja, zespół czołowy, Alzheimer, Parkinson. 
Zaburzenia metaboliczne a funkcjonowanie poznawcze i językowe osób w wieku senioralnym. 
Specyficzne i niespecyficzne zachowania językowe osób w demencji.
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. 
Choroby zwyrodnieniowe mózgu.

Ćwiczenia:
Kryteria różnicowania zaburzeń językowych względem innych deficytów neuropsychologicznych i 
neurologicznych osób w w wieku starczym.
Diagnostyka zaburzeń; obrazowanie mózgu.
Leczenie farmakologiczne zmian dementywnych; psychofarmakologia.
Cele i zasady prowadzenia terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy w przebiegu zmian 
dementywnych na wszystkich etapach choroby.
Społeczne problemy osób w podeszłym wieku.
Interakcja warunkiem utrzymania kontaktów z otoczeniem.
Kodeks postępowania etycznego opiekunów osób starych i niepełnosprawnych. 
Komunikacja alternatywna w zaawansowanych stadiach demencji.

Literatura podstawowa:
Borkowska A., E. M. Szepietowska red., Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka, Lublin,

2000.
Domagała A., Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, Lublin, 2007. 
Domagała  A.,  Standard  postepowania  logopedycznego  w  przypadku  zaburzeń  mowy  osób  w  otępieniu

alzheimerowskim, „Logppedia” 2008, t. 37, s. 297-311.
Domagała A., Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Lublin, 2015. 
Leszek J., red., Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wrocław, 2003. 
Gerontologopedia, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2018.

Literatura dodatkowa:
Bakheit A. M. O., Postępowanie w spastyczności, „Rebabilitacja Medyczna”, 1998, 2,3, 67-80.
Fuller G., Badanie neurologiczne - to proste, Warszawa, 1995.
Pruszewicz A., Wiskirska-Woźnica B., 2002, Zaburzenia połykania – postępowanie diagnostyczne i zasady

rehabilitacji, „Przewodnik Lekarza”, 5 , 9, 102-104.
Pużyński S, Wciórka J., red., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICS-10. Opisy

kliniczne, wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa, 2000.
Sadowski B., Chmurzyński J. A., Biologiczne mechanizmy zachowania, Warszawa, 1989.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny, nagrania video przypadków klinicznych, studia przypadków - analiza.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty sprawdzane będą na kolokwium pisemnym po zakończeniu zajęć.



Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie na ocenę - kolokwium pisemne pod koniec semestru.

Poprawy:
Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 8 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia 12 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS


