
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
 Anatomia i fizjologia człowieka - biologiczne podstawy
mowy

Nazwa w języku angielskim: Human anatomy and physiology – anatomical basis of speech

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):  pierwszego stopnia

Rok studiów:  pierwszy

Semestr:  drugi

Liczba punktów ECTS: 2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Anna Charuta, prof. UPH

dr hab. Anna Charuta, prof. UPH

Zapoznanie studenta z anatomicznymi
podstawami nabywania mowy.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
ma podstawową wiedzę o nowych osiągnięciach w zakresie wybranej 
specjalizacji dyplomowej

K_W14

W_02
ma elementarną wiedzę o powiązaniach dyscyplin filologicznych z 
dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia, inne 
wybrane)

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
ma umiejętność wyszukiwania informacji bibliograficznych, 
podporządkowanych danemu problemowi badawczemu

K_U04

U_02
dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, tworzącymi porozumienie, 
opartymi na empatii i tolerancji      

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
 dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, tworzącymi porozumienie, 
opartymi na empatii i tolerancji

K_K08

K_02 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K11

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Znajomość budowy i funkcji komórki organizmu wielokomórkowego

2. Znajomość ogólnego planu budowy organizmu wielokomórkowego

Treści modułu kształcenia:

1. Anatomia jako nauka biologiczna z zastosowaniami w praktyce. Cele i zadania anatomii. Metody 
badań w anatomii. Historia anatomii. Ogólny plan budowy ciała ludzkiego. Pojęcie tkanki, narządu i
układu narządów

2. Anatomia szkieletu. Skład czaszki, przestrzenie i jamy czaszki, otwory czaszki i ich zawartość. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Założenia i cele przedmiotu:



Kręgosłup, klatka piersiowa, miednica, kościec kończyn.  Połączenia kości
3. Wybrane elementy miologii. Ogólna budowa mięśnia szkieletowego, cechy charakterystyczne 

komórki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, zasady pracy i współdziałania mięśni. Przegląd 
poszczególnych grup mięśniowych.

4. Anatomia układu krwionośnego i limfatycznego. Położenie i budowa serca, podstawy anatomiczne 
pracy serca, przegląd wielkich naczyń tętniczych i żylnych, budowa centralnych i obwodowych 
narządów limfatycznych, przegląd głównych naczyń chłonnych.

5. Anatomia układu oddechowego. Nos zewnętrzny, jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, drzewo 
oskrzelowe, płuca. Położenie, morfologia i budowa wewnętrzna płuc. Anatomiczne podłoże 
wymiany gazowej.

6. Anatomia układu pokarmowego. Odcinki przewodu pokarmowego, ich wzajemne relacje 
topograficzne oraz rozmieszczenie w jamach ciała. 

7. Gruczoły układu trawiennego: ślinianki, wątroba i trzustka, ich struktura wewnętrzna, unaczynienie 
i unerwienie, funkcja w systemie trawiennym.

8. Anatomia układu moczowego. Nerka, moczowód, pęcherz moczowy i cewka moczowa. 
9. Anatomia narządów płciowych. Jądro, najądrze, nasieniowód, pęcherzyk nasienny, gruczoł 

krokowy, prącie; jajnik, jajowód, macica, pochwa, przedsionek pochwy, cykl jajnikowy.
10. Anatomia układu nerwowego. Układ nerwowy ośrodkowy: kresomózgowie, międzymózgowie, 

śródmózgowie, most, rdzeń przedłużony, móżdżek. Układ nerwowy obwodowy: przegląd nerwów 
rdzeniowych i czaszkowych; ich zakres unerwienia i główne zadania.

11. Anatomiczne podłoże regulacyjnej roli układu nerwowego autonomicznego w procesach trawienia i
wchłaniania pokarmów. Podwzgórze, pień współczulny, nerwy trzewne, zwoje i sploty 
autonomiczne jamy brzusznej.

12. Anatomiczne podstawy komunikacji werbalnej.
13. Układ dokrewny i jego regulacyjna rola w zakresie homeostazy ustrojowej.
14. Anatomia powłoki wspólnej. Budowa skóry i jej wytworów, tkanka tłuszczowa jako odrębny 

narząd.
15. Narządy zmysłów: budowa i czynność oka i ucha.

Literatura podstawowa:

1. Woźniak W.: Anatomia człowieka. Urban i Partner, Wrocław 2001.
2. Stelmasiak M.:  Atlas anatomii człowieka. PZWL, Warszawa 1989.
3. Gołąb B. K., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, Warszawa 1980. 
4. Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska-Bray K., (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Harmonia, 
Gdańsk 2014.

Literatura dodatkowa:

1. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J., Mózg a zachowanie, Warszawa 2006.
2. Gołąb B., Traczyk Z.: Anatomia i fizjologia człowieka. Wyd. TUR, Łódź 1997
3. Jodzio K.: Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań. PWN, Warszawa 2009.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny wspomagany prezentacją multimedialną

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty sprawdzane będą cząstkowo na wykładach, łącznie na egzaminie pisemnym.

Forma i warunki zaliczenia:



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych warunków 
1. uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kolokwiów 
2. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z egzaminu 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

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 30 godz.
Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz.
Samodzielne przygotowanie się do wykładów 5 godz.
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS
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