
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy neurologii

Nazwa w języku angielskim: Neurogy basic

Język wykładowy:   polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia polska: język polski z logopedią

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: 3.

Liczba punktów ECTS 1 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

Imię i nazwisko prowadzącego: lekarz med. ze sp. neurologii Joanna Grabek

Symbol Efekty kształcenia Symbol efektu
efektu WIEDZA kierunkowego

W_01
Student  zna  budowę,  funkcjonowanie  ośrodkowego  układu  nerwowego oraz

K_W01
obszar badań i podstawowe terminy z zakresu neurologii.

W_02 Zna rodzaje uszkodzeń OUN i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka K_W16

W_03 Wie, jakie są/mogą być przyczyny zaburzeń mowy pochodzenia centralnego. K_W05

W_04
Zna sposoby diagnozowania  i postępowanie medyczne w przypadku chorób

KW_14
spowodowanych uszkodzeniem OUN.

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi określić objawy uszkodzeń OUN. K_U02
U_02 Rozumie specyfikę, zakres badań i diagnozy neurologicznej, i potrafi wykorzystać

K_U02 i K_U4
wiedzę z zakresu neurologii do stawiania diagnozy logopedycznej.

U_3 Potrafi współpracować z neurologami.
K_U01

Potrafi ocenić problemy i potrzeby chorego z uwzględnieniem specyfiki jednostki
U_4 chorobowej  i wykorzystywać nowoczesne technologie i metody w organizacji K_U06

pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość  złożoności  studiowanej dyscypliny  i  jej  relacji  z   wiedzą  i  z
K_01 zakresem neurologii, jest gotowy do podjęcia współpracy w zakresie diagnozy i K_K11, K_K08

rehabilitacji z neurologami, rodziną pacjenta.
Ma  świadomość  swojej  wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie  postępowania

K_02 diagnostyczno-terapeutycznego w różnych zaburzeniach mowy. oraz K_K07
odpowiedzialności prawnej i etycznej.

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia (15 godzin)

Wymagania wstępne i dodatkowe:



Podstawowe wiadomości z anatomii, psychologii.

Treści modułu kształcenia:

1. Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.
2. Neurofizjologia.
3. Neuropsychologia.
4. Obrazowanie mózgu.
5. Psychofarmakologia.
6. Urazy czaszkowo-mózgowe.
7. Choroby naczyniowe mózgu.
8. Stwardnienie rozsiane.
9. Padaczka.
10. Zespoły otępienne.
11. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.
12. Choroby zwyrodnieniowe mózgu.

Literatura podstawowa:

Merritta, 2008, Neurologia, tom I-III (obowiązkowo wydanie z r. 2008).

Walter G. Bradley, 2006, Neurologia w praktyce klinicznej, tom I-III.

Diling-Ostrowska E., 1982, Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia 
dojrzałości układu nerwowego, w: Szumska J. (red.) Zaburzenia mowy u dzieci. Warszawa.

Literatura dodatkowa:

Maruszewski M. 1970, Mowa a mózg, Zagadnienia neuropsychologiczne. Warszawa.
Michałowicz R., Ślenzak J., 1983, Choroby układu nerwowego dzieci i młodzieży,  Warszawa.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Elementy wykładu wspomagane technikami multimedialnymi, prezentacje multimedialne, analiza 
studiów przypadków, dyskusja panelowa, referaty.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty W_01 i W_02 sprawdzane będą na kolokwium ustnym w trakcie trwania semestru, Efekty W_03, W_04 
sprawdzane będą na kolokwium pisemnym po zakończeniu zajęć.

Forma i warunki zaliczenia:



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwium pierwszego, uzyskanie
łącznie co najmniej 40 punktów z kolokwium pisemnego. Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów ze wszystkich
form zaliczenia

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

Sposób uzyskania punktów:
pierwsze kolokwium: 25 pkt
kolokwium pisemne: 35 pkt

Poprawy:
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach x

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń X

Udział w konsultacjach 2 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 godz.

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na zaliczeniu
3 godz.

na ocenę

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS


