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Anatomia funkcjonalna człowieka (II)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L2B.0057.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Barbara Kwiatkowska

Pozostali prowadzący Barbara Kwiatkowska, Aleksandra Karykowska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 25

Liczba
punktów ECTS
3.0



2 / 5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Anatomia w ujęciu historycznym (opisowym i systematycznym) i współczesnym (funkcjonalna, topograficzna).
Anatomia prawidłowa z zaznaczeniem zaburzeń funkcjonalnych i rozwojowych. Anatomia porównawcza
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji poszczególnych narządów i układów w ontogenezie i filogenezie. Plan
budowy i orientacja przestrzenna; okolice ciała ludzkiego. Budowa i funkcja układów i narządów człowieka:
nerwowy, naczyniowy, pokarmowy, oddechowy, moczowy oraz płciowy, narządy zmysłów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
W1 - zna podstawowe działy anatomii prawidłowej
człowieka, zna nazewnictwo anatomiczne (w j. polskim
oraz angielskim), rozpoznaje poszczególne narządy
i opisuje ich prawidłową budowę i funkcję.

BC_P6S_WG05 Egzamin pisemny

W2
W2 - objaśnia związki między budową i funkcją
poszczególnych organów a ich rozmieszczeniem i
stosunkiem przestrzennym .

BC_P6S_WG05 Egzamin pisemny

W3
W3 - rozumie, że zróżnicowanie budowy i funkcji jest
efektem realizowania przez jednostki ich potencjału
genetycznego w różnych warunkach środowiskowych.

BC_P6S_WG05 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
U1 - identyfikuje oraz dokumentuje różnice
w wyglądzie prawidłowo zbudowanych narządów
i objaśnia związane z tym możliwe różnice
funkcjonalne i genetyczne

BC_P6S_UW07
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

U2

U2 - samodzielnie przewiduje możliwość zaburzenia
budowy i/lub funkcji narządu wskutek wad
genetycznych lub czynników środowiskowych
wykorzystując wiedzę z zakresu nauk medycznych
i innych nauk o życiu.

BC_P6S_UW07
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
K1 – Bezpiecznie współpracuje w grupie
z zachowaniem norm etycznych prowadzi zadania
badawcze dostosowując je do warunków, posiadanego
sprzętu i możliwości.

BC_P6S_KR04 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 20

Ćwiczenia laboratoryjne 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25
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Przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Definicja, cel i zakres przedmiotu. Ciało człowieka jako całość. Rzutowanie
narządów wewnętrznych na powierzchnię ciała (2 godz.).
2. Miana ogólne określające kierunki, części ciała i ich położenie, nazewnictwo
anatomiczne (2 godz.).

3. Układ oddechowy budowa i funkcje, rola oddychania, rola układu oddechowego
jako narządu głosu (2 godz.).
4. Układ pokarmowy, budowa i funkcje, wybrane aspekty dysfunkcji (2 godz.).
5. Układ moczowo-płciowy, budowa i funkcje, wybrane aspekty dysfunkcji (2
godz.).
6. Układ naczyniowo-sercowy, budowa i funkcje, wybrane aspekty dysfunkcji (2
godz.).
7. Układ dokrewny, budowa i funkcje, wybrane aspekty dysfunkcji (2 godz.).
8 i 9. Wybrane elementy układu nerwowego, budowa i funkcje, wybrane aspekty
dysfunkcji (4 godz.).
10. Budowa i funkcje wybranych narządów zmysłu (narząd wzroku, narząd
przedsionkowo-ślimakowy), budowa i funkcje (2 godz.).

Wykład

2.

1. Topografia ciała ludzkiego, płaszczyzny, pozycje Podstawy nomenklatury
medycznej i anatomicznej (2h)
2. Budowa i funkcja układu oddechowego. (2h)
3. Układ naczyniowy: budowa i funkcja układu krwionośnego i limfatycznego (4h).
4. Układ pokarmowy (2h)
5. Układ moczowy i narządy rozrodcze męskie i żeńskie (budowa i funkcje) (2 h.).
6. Układ wydzielania wewnętrznego (budowa i funkcja) ( 2h)
7. Układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy (4h)
8. Narządy zmysłów - budowa i funkcje (2h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%
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Dodatkowy opis

brak

Wymagania wstępne
Anatomia funkcjonalna człowieka I

Literatura
Obowiązkowa

Bochenek A., Reichel M. Anatomia człowieka, PZWL Warszawa 20101.
Gołąb B., Traczyk W. Anatomia i fizjologia człowieka. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia, Jaktorów. 20122.
Michajlik A., Ramotowski W. Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa. 2000.3.
5. Hudak R., Kochlik D., Volny O., Memorix Anatomia. Edra Urban&Partner, 20164.

Dodatkowa

Sobotta V. Atlas anatomii człowieka. Wyd. Urban i Partner, Wrocław. 2012.1.
Sylwanowicz W. Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa19992.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KR04 Absolwent jest gotów do efektywnej i bezpiecznej współpracy. Dba o bezpieczeństwo pracy własnej i
innych. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

BC_P6S_UW07
Absolwent potrafi analizować genetyczne uwarunkowania budowy i funkcji organizmu człowieka a także
wykorzystywać metody obliczeń stosowane w genetyce populacyjnej do modelowania składu
genetycznego populacji

BC_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym a także
zmiany ewolucyjne w ich budowie w kontekście zmieniających się warunków środowiskowych


