
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Teoria zaburzeń mowy

Nazwa w języku angielskim:   Theory of disorders speach

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 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Grabias

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Stanisław Grabias

Założenia i cele przedmiotu: Logopedia jako dyscyplina wiedzy.
Zaburzenia mowy i ich istota.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Ma wiedzę na temat logopedii i audiologii jako przedmiotu z uwzględnieniem 
terminologii, metodologii, zakresu badań oraz najnowszych tendencji rozwojowych
w tych i powiązanych obszarach badawczych.

K_W01

W_02 Zna klasyfikacje zaburzeń mowy, słuchu i głosu. K_W05

W_03
Zna  metody  diagnostyczne  stosowane  w  procedurze  postępowania
logopedycznego  w odniesieniu do poszczególnych zaburzeń mowy i słuchu osób
w różnym wieku.

K_W02

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Potrafi  dotrzeć  do  różnych  źródeł  wiedzy  w  poszukiwaniu  informacji,  metod  i
narzędzi oraz nowoczesnych technik w celu wykorzystania ich do samorozwoju
i doskonalenia zawodowego.

K_U02

U_02
Umie formułować i  analizować problemy badawcze, dobierać właściwe metody
i narzędzia, dokonywać ich weryfikacji.

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Ma   świadomość  konsekwencji  społecznych  wynikających  z  zaburzeń  słuchu,
głosu  i  mowy  oraz  rozpoznaje  i  określa  możliwości  komunikacyjne
dziecka/dorosłego.

K_K08

Forma i typy zajęć:  wykład (30 godzin)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o języku. Umiejętność uczestnictwa w wykładzie uniwersyteckim.

Treści modułu kształcenia:



1. Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych. Bada relacje między 
stanami języka i sprawnościami komunikacyjnymi a przebiegiem biologicznych czynności, centralnych i 
obwodowych, warunkujących mowę. Pola aktywności logopedii: a. profilaktyka logopedyczna (wczesna 
opieka logopedyczna, logopedia szkolna, logopedia artystyczna), b. zaburzenia mowy.

2. Język, jego status ontologiczny oraz role w zachowaniach grup społecznych. Sprawności biologiczne 
warunkujące język i zachowania językowe. 

3. Klasyfikacje zaburzeń mowy: objawowa (L. Kaczmarek), przyczynowa (I.  Styczek), procedur 
logopedycznych (S. Grabias).

4. Kompetencja językowa i jej zaburzenia: 
- Język a poznanie: teza Herdera – Humboldta. Weryfikacja tezy na gruncie antropologii kulturowej (E. Sapir,
B. Whorf) i socjolingwistyki (teoria kodów rozwiniętych i ograniczonych B. Bernsteina). Wiedza subiektywna 
(teoria A. Korzybskiego), potoczny obraz świata – naiwny realizm A. Schutza.
- Struktura języka: poziom fonologiczny, morfologiczny i składniowy. Fonem a głoska: mechanizmy zaburzeń 
wymowy. Morfologia – zaburzenia w funkcjonowaniu morfemów słowotwórczych i fleksyjnych. 

5. Kompetencja komunikacyjna i jej zaburzenia: sprawność systemowa (socjolekt a biolekt); sprawność 
społeczna (role językowe i ich wyznaczniki (składnia i formuły grzecznościowe); sprawność sytuacyjna: 
dialog, opowiadanie, opis; sprawność pragmatyczna: intencje informowania, działania, modalności i emocje.

6. Procedury postępowania logopedycznego: diagnozowanie, programowanie terapii, prowadzenie terapii.

Literatura podstawowa:

1. S. Grabias, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych, 
„Logopedia” tom 39/40, Lublin 2011, s. 9-34.

2. I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1981.
3. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001.

Literatura dodatkowa:

1. S. Grabias, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, w: Zaburzenia mowy, seria „Mowa, teoria, praktyka” red. S. 
Grabias, Lublin 2001, s. 11-43.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład uniwersytecki prowadzony z zastosowaniem prezentacji filmowych i fonicznych (filmów i nagrań z zachowań 
oraz wypowiedzi osób dotkniętych zaburzeniami).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Egzamin ustny (efekty W_01-W_03 oraz U_01, U_02).

Forma i warunki zaliczenia:
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z egzaminu ustnego. 

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*:



Udział w wykładach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do wykładów  7 godz.

Udział w konsultacjach z przedmiotu 3 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium  10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot  2 ECTS
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