
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Neuropsychologia

Nazwa w języku angielskim: Neuropsychology

Język wykładowy: polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Filologia polska

Jednostka realizująca: Instytut Edukacji

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia

Rok studiów: 2

Semestr: 4

Liczba punktów ECTS: 2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Joanna Zienkiewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Joanna Zienkiewicz

Założenia i cele przedmiotu:

1. zapoznanie studentów z zadaniami 
neuropsychologii oraz podstawowymi
terminami stosowanymi na gruncie 
neuropsychologii

2. przekazanie wiedzy na temat cech mózgowej
organizacji procesów psychicznych

3. przybliżenie głównych teorii wyjaśniających
związek mózg – zachowanie

4. przekazanie wiedzy na temat przyczyn,
rodzajów
i konsekwencji uszkodzeń mózgu

Symbol 
efektu

Efekty kształcenia

WIEDZA

Symbol efektu
kierunkowego

W_01

ma uporządkowaną wiedzę na temat społeczno- kulturowych, psychologicznych,
biologicznych i medycznych podstaw zachowań językowych, rozumie biologiczne
mechanizmy zaburzeń w zachowaniach językowych

K_W05, K_W10, 
K_W16

W_02 ma wiedzę na temat mechanizmów zaburzeń w zachowaniach językowych
człowieka

K_W14, K_W16

W_03
ma podstawową wiedzę z zakresu technik badawczych stosowanych w ocenie 
psychiatrycznej, neurologicznej, audiologicznej K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na stawianie i 
rozwiązywanie problemów w obrębie dyscyplin nauki, które są przedmiotem 
studiów na specjalności logopedycznej

K_U05

U_02
potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym, ma umiejętność rozpoznawania, 
selekcjonowania, dobierania źródeł informacji w przypadkach różnych problemów
klinicznych

K_U02, K_U05



U_03
potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym, ma umiejętność rozpoznawania, 
selekcjonowania, dobierania źródeł informacji w przypadkach różnych problemów
klinicznych

K_U02, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
ma świadomość złożoności studiowanej dyscypliny oraz jej relacji z innymi 
dyscyplinami i dziedzinami wiedzy

K_K02, K_K03,
K_K08

K_02

odpowiedzialnie przygotowuje się do projektowania procedur diagnostycznych i 
terapeutycznych, szczególnie osób ze sprzężonymi zaburzeniami mowy, 
powikłaną historią choroby

K_K10

K_03
jest gotowy do podejmowania współpracy w zakresie diagnozy i rehabilitacji z 
innymi specjalistami oraz rodziną pacjenta K_K07

Forma i typy zajęć: Wykład 30 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy psychologii, neurologii, rozwoju mowy.

Treści modułu kształcenia:

1. Przedmiot i zadania neuropsychologii.
2. Źródła danych o związku mózg – zachowanie.
3. Współczesne techniki badania ośrodkowego układu nerwowego, objaw i zespoły w

neuropsychologii
4. Struktura i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.
5. Uszkodzenia i dysfunkcje mózgu: przyczyny i rodzaje uszkodzeń; procesy dezintegracyjne

i samonaprawcze w uszkodzonym mózgu, zaburzenia ogólnomózgowe i specyficzne zaburzenia 
neuropsychologiczne; plastyczność mózg

6. Następstwa uszkodzeń mózgu: zaburzenia świadomości, zaburzenia percepcji wzrokowej, 
słuchowej, dotykowej, zaburzenia dowolnych czynności ruchowych, zaburzenia uwagi; zaburzenia
pamięci, afazja
i zaburzenia pragmatyki, zaburzenia emocji i osobowości, demencja.

7. Lateralizacja funkcji w mózgu: asymetria półkul mózgowych, stronne uszkodzenia mózgu,
dyskoneksja półkul.

Literatura podstawowa:
1. Domańska Ł., Borkowska A. R. (red.) (2011). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo

UMCS
2. Herzyk A. (2009). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
3. Herzyk A., Kądzielawa D. (red.) (2002). Związek mózg – zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej.

Lublin: Wydawnictwo UMCS

Literatura dodatkowa:

1. Herzyk A. (2000). Mózg, emocje, uczucia: analiza neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo
UMCS

2. Herzyk A. (2011). Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości.
Warszawa: PWN

3. Pąchalska M. (2007). Neuropsychologia kliniczna: urazy mózgu. Warszawa: PWN
4. Sacks O. (1994). Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Poznań: Zysk i S-ka
5. Walsh K., Darby D. (2008). Neuropsychologia kliniczna Walsha. Gdańsk: GWP

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład, analiza przypadku, dyskusja, uczenie się w oparciu o problem, projekcja filmu

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:



Końcowe zaliczenie pisemne

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym w postaci testu. Za każdą poprawną odpowiedź student 
uzyskuje 1 punkt, które w sumarycznym zestawieniu stanowią wskaźnik procentowy maksymalnej liczby
punktów:
Kryteria oceny: 0 – 50 % - niedostateczny

51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i zaliczenia 20 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS


