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Choroby cywilizacyjne
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.L4B.0368.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Halina Kołodziej

Pozostali prowadzący Halina Kołodziej

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat chorób będących wynikiem negatywnych skutków rozwoju,
a także chorób spowodowanych poprawą warunków bytu i zmianami trybu i stylu życia. Zapoznanie z metodami
rozpoznania i oceny ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne w badaniach populacyjnych. Przekazanie
wiedzy na temat możliwości profilaktycznych w kontekście jednostki, grup społecznych i całych populacji.



2 / 5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna choroby cywilizacyjne ich epidemiologię i czynniki
ryzyka. Zna metody rozpoznawania zagrożeń
chorobami cywilizacyjnymi. Zna zasady profilaktyki
chorób ryzyka i rozumie konieczność wdrażania tej
profilaktyki na każdym etapie życia człowieka.

BC_P6S_WK18 Zaliczenie pisemne,
Projekt, Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Za pomocą prostych mierników stanu zdrowia
rozpozna zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi
i oceni ryzyko ich wystąpienia. Wykorzystuje różne
bazy danych do zdobywania wiedzy o zagrożeniach
zwiększających ryzyko zachorowania na choroby
cywilizacyjne.

BC_P6S_UO15,
BC_P6S_UW10 Projekt, Prezentacja

U2
Podejmuje działania promujące prozdrowotny styl
życia, szczególnie te elementy, które wpływają
na zmniejszenie ryzyka wystąpienia schorzeń
cywilizacyjnych.

BC_P6S_UW12 Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
We współpracy z grupą podejmuje działania związane
z prowadzeniem i realizacją zadania badawczego.
Promuje zdrowy styl życia.

BC_P6S_KO02,
BC_P6S_KR04 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 8

Przygotowanie prezentacji/referatu 6

Przygotowanie projektu 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Choroby cywilizacyjne – definicja, ich źródła i rodzaje (1h)
2. Charakterystyka chorób cywilizacyjnych (nowotwory, choroby układu krążenia,
otyłość, cukrzyca, choroby
psychosomatyczne, choroby infekcyjne) – epidemiologia, czynniki ryzyka,
szacowanie ryzyka zachorowania. (10h)
3. Zagrożenia zdrowotne a prawidłowa dieta (2h)
4. Zagrożenia zdrowotne a aktywność fizyczna. (2h)

Wykład

2.

1. Choroby cywilizacyjne jako „główni zabójcy” współczesnych społeczeństw (3h)
2. Metody rozpoznawania i oceny ryzyka chorób cywilizacyjnych (4h)
3. Przygotowanie i opracowanie zadania badawczego dotyczącego profilaktyki
chorób cywilizacyjnych (4h)
4. Podsumowanie realizacji zadania badawczego – konstrukcja programu
profilaktycznego dla młodzieży akademickiej
obniżającego ryzyko chorób cywilizacyjnych (4h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia, Pokaz/demonstracja

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Prezentacja 50%

Dodatkowy opis

Zaliczenie wykładów: Test zaliczeniowy 30 pytań, zaliczenie przy uzyskaniu 60% pozytywnych odpowiedzi.
Zaliczenie ćwiczeń: Ocena na podstawie sprawdzianu pisemnego. Oceniane będzie opracowanie i przedstawienie w formie
prezentacji multimedialnej zagadnienia, dotyczącego problematyki chorób cywilizacyjnych (epidemiologia tych chorób,
profilaktyka, czynniki ryzyka itp.). Oceniany będzie zespołowy projekt dotyczący profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Zaliczenie
ćwiczeń na podstawie średniej ocen.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.

Wymagania wstępne
brak
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego; jest świadomy
znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o jakość środowiska naturalnego.
Propaguje zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

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

BC_P6S_UO15
Absolwent potrafi planować zadania badawcze z zakresu biologii człowieka; organizować pracę
indywidualną oraz w zespole oraz podejmować właściwe decyzje o doborze technik badawczych, które
potrafi zastosować

BC_P6S_UW10
Absolwent potrafi objaśniać interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemu w różnych
strefach geograficznych oraz identyfikować skutki antropopresji i ocenia zagrożenia środowiska
naturalnego a także oceniać tryb życia człowieka pod kątem wpływu na zdrowie w populacjach
współczesnych i pradziejowych

BC_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotować sprawozdanie, pracę projektową, referat oraz inne prace pisemne lub
prezentacje multimedialne

BC_P6S_WK18
Absolwent zna i rozumie fundamentalne zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z licznymi
dyscyplinami pokrewnymi oraz zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii
Wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym


