
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Audiofonologia

Nazwa w języku angielskim: Audiofonologia

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: drugi

Semestr: czwarty

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Aldona Kocyła- Łukasiewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz
Percepcja dźwięków mowy. Badanie diagnozowanie,

Założenia i cele przedmiotu programowanie terapii w zaburzeniach mowy
spowodowanych uszkodzeniem słuchu.

Symbol Efekty kształcenia Symbol efektu
efektu WIEDZA kierunkowego

W_01
ma podstawową wiedzę o nowych osiągnięciach w zakresie wybranej

K_W14
specjalizacji dyplomowej.
ma elementarną wiedzę o powiązaniach dyscyplin filologicznych z

W_02 dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia, inne K_W16
wybrane).

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
ma umiejętność wyszukiwania informacji bibliograficznych,

K_U04
podporządkowanych danemu problemowi badawczemu.

U_02
dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, tworzącymi porozumienie,

K_U12
opartymi na empatii i tolerancji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, tworzącymi porozumienie,

K_K08
opartymi na empatii i tolerancji

K_02 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
K_K11

Forma i typy zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki i fonologii, psychologii rozwojowej, pedagogiki.

Treści modułu kształcenia:



1. Fizyczne właściwości dźwięków. Rodzaje dźwięków. Cechy dźwięków 
(wysokość, natężenie). Pole dźwiękowe.

2. Charakterystyka akustyczna znaków językowych. Powstawanie dźwięków mowy
(spółgłoski, samogłoski). Charakterystyka: akcentu, melodii. Ton krtaniowy.

3. Anatomia i fizjologia narządu słuchu. Fizjologia słyszenia.
4. Przyczyny uszkodzeń słuchu. Podwyższone grupy ryzyka.
5. Choroby głównych dróg oddechowych. Wpływ na choroby ucha i proces słyszenia.
6. Choroby narządu słuchu. Przyczyny chorób. Rodzaje i stopnie uszkodzenia słuchu. Problemy ze 

słuchem osób starszych.
7. Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego. Przyczyny. Diagnoza. Objawy.
8. Metody badania słuchu. Podstawy diagnozy słuchowej.
9. Zaburzenia rozwojowe będące wynikiem uszkodzenia słuchu. Zaburzenia w rozwoju: języka, 

mowy (w szczególności odbioru mowy), procesów poznawczych.
10. Stymulacja rozwoju funkcji słuchowych.
11. Wychowanie słuchowe. Kształtowanie słuchu fizycznego i percepcji dźwięków mowy.
12. Nauczanie języka i stymulowanie rozwoju mowy u osób z uszkodzonym słuchem. Nauka języka

przez  czytanie, programy  nauczania  (m.in.  program  oralno-słuchowy,  manualny,  komunikacja
totalna).  Rozwijanie  mowy  poprzez  ćwiczenia  wstępne,  naukę  artykulacji,  właściwą  realizację
elementów prozodycznych mowy.

13. Urządzenia techniczne wspomagające słyszenie.
14. Kształcenie integracyjne dzieci z uszkodzonym słuchem.

Literatura podstawowa:

Linder G., Podstawy audiologii pedagogicznej, Warszawa 
1976 Grabias S.(red), Głuchota a język, Lublin 1994.
Jorasz U., Wykłady z psychoakustyki, Poznań 1998.
Moore B. C. Wprowadzenie do psychologii słyszenia. Warszawa-Poznań 1999.
Pruszewicz A. (red.) Audiologia kliniczna. Zarys., Poznań 2003.
Szczepankowski B. , Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego. Audiologia pedagogiczna, Warszawa
2009.
Kurkowski M.K., Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin 2013.

Literatura dodatkowa:

Dryżałowska G., Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna, model 
kształcenia integracyjnego, Warszawa 2007.
Gałkowski T., Kaiser-Grodecka I., Smoleńska J., (red.), Psychologia dziecka głuchego, Warszawa 
1988. Korendo M., Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolonych?, Kraków 2009
Löwe A., Wychowanie słuchowe – historia metody możliwości, Warszawa 1995 PWN 
Rakowska A., Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Kraków 1992.
Trochymiuk A., Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna, Lublin 
2008. „Audiofinologia” i „Nowa Audiofonologia” – kolejne numery czasopisma

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z prezentacjami multimedialnymi, filmami video, Ćwiczenia - prezentacje 
multimedialne, praca własna studentów, filmy dydaktyczne, referaty studentów.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty będą sprawdzone systematycznie na zajęciach, w całości na dwóch kolokwiach.

Forma i warunki zaliczenia:



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności 
na ćwiczeniach i spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków

1. aktywność na zajęciach,
2. przygotowanie referatu,
3. umiejętność czytania audiogramu – kolokwium
4. uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów z 

kolokwium. Poprawy:
Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach
30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz.

Udział w konsultacjach 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium i obecność na
zaliczeniu końcowym 5 godz.

50 godz.
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

Punkty ECTS za przedmiot 2


