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Biologia rozwoju człowieka
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
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.L8B.0209.20

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

Anna Lipowicz

Pozostali prowadzący Anna Lipowicz

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka
od poczęcia do śmierci. Poruszane są aspekty rozwojowe poszczególnych narządów oraz działanie czynników
wpływających na rozwój człowieka oraz jego kondycję biologiczną i stan zdrowia.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
proces gametogenezy i opisuje etapy ontogenezy
głównych taksonów ze szczególnym uwzględnieniem
człowieka.

BC_P6S_WG07
Egzamin pisemny,
Referat, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

W2
podłoże i objaśnia znaczenie bioróżnorodności
ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania
wewnątrzgatunkowego człowieka.

BC_P6S_WG13
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Referat, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować rozwój fizyczny i motoryczny dzieci,
właściwie oceniać nieprawidłowości rozwoju i budowy
ciała.

BC_P6S_UW06 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
właściwego postrzegania zróżnicowania biologicznego
i kulturowego, wewnątrz- i międzypopulacyjne
człowieka.

BC_P6S_KR05 Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 25

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 40

Udział w egzaminie 1

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Etapy ontogenezy. Charakterystyka ogólna. (2h)

2. Okres prenatalny, różnicowanie się układów i narządów. Czynniki teratogenne.
(2h)

3. Okres noworodkowy i niemowlęcy. Karmienie piersią. (2h)

4. Dzieciństwo wczesne i późne. Rozwój psychomotoryczny. (2h)

5. Fizjologia okresu dojrzewania, okres młodzieńczy. Zaburzenia okresu
pokwitania. (4h)

6. Metody kontroli rozwoju. Norma jako biologiczny punkt odniesienia. (3h)

7. Determinanty rozwoju. Czynniki stymulujące i modyfikujące rozwój. (2h)

8. Okres dorosły i dojrzały. (2h)

9. Przyczyny (hipotezy) starzenia się organizmu. (2h)

10. Charakterystyka okresu starczego, zmiany inwolucyjne. (2h)

11. Starość jako problem społeczny. (2h)

Wykład

2.

1. Cykl płciowy kobiety. Status embrionu w różnych kulturach. Płeć biologiczna
(3h)

2. Badania prenatalne. Ocena wieku płodowego na podstawie pomiarów USG.
Etyczny dylemat - projektowanie dziecka (4h)

2. . Normy rozwojowe – siatki centylowe, morfogramy, tabele Pirqueta.
Porównanie i stosowanie norm. (4h)

3. Nastolatek "odrębny gatunek"? (2h)

4. Wpływ czynników na rozwój i zdrowie człowieka. (3h)

5. Społeczne zagrożenia rozwoju. Problem narkomanii, alkoholizmu i
nikotynizmu.(2h)

6. Choroby neurodegeneracyjne. Zmiany starcze w budowie ciała człowieka (2h)

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 75%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Referat, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 25%
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Wymagania wstępne
antropologia ogólna

Literatura
Obowiązkowa

Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20121.
Wolański N., Ekologia człowieka t.1 i 2, PWN, Warszawa 20062.
Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka. PWN, Warszawa 19993.

Dodatkowa

Kubica J.F., Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia. Warszawa, 2004.1.
Kornafel D. Czynniki determinujące urodzeniową masę ciała człowieka. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 19952.
Borysławski K. Społeczno-ekonomiczne i biologiczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci wrocławskich do drugiego3.
roku życia. Prace Zoologiczne Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994
Jopkiewicz A., Suliga E. Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Radom-Kielce 1998.4.



5 / 5

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do właściwego postrzegania zróżnicowania biologicznego i kulturowego, wewnątrz- i
międzypopulacyjnego człowieka. Zgodnie z zasadami etyki promuje równość wszystkich ludzi.

BC_P6S_UW06 Absolwent potrafi analizować rozwój fizyczny i motoryczny dzieci, właściwie oceniać nieprawidłowości
rozwoju i budowy ciała

BC_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie sposoby rozmnażania organizmów żywych orazproces gametogenezy i opisuje
etapy ontogenezy głównych taksonów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka

BC_P6S_WG13 Absolwent zna i rozumie podłoże i objaśnia znaczenie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem
zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka


