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Antropologia ogólna
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Kierunek studiów
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-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)
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Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe
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Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
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Barbara Kwiatkowska

Pozostali prowadzący Barbara Kwiatkowska

Okres
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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

Zdobycie wiedzy na temat: Biologicznych i kulturowych właściwości człowieka. Zróżnicowania
wewnątrzgatunkowego i wewnątrzodmianowego człowieka. Podstaw antropogenezy. Uwarunkowań genetycznych
i środowiskowych rozwoju człowieka (osobniczego). Wzrastanie, kostnienie, dojrzewanie,kształtowanie się typów
budowy ciała. Mierniki i czynniki rozwoju fizycznego. Podstawy demografii. Podstawy badań populacji
historycznych.

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 i rozumie biologiczne i kulturowe właściwości
człowieka, określa cechy szczególne gatunku na tle
rzędu Naczelnych, wyjaśnia wewnątrzgatunkowe
iwewnątrzodmianowe zróżnicowanie człowieka,
przyczyny zróżnicowania morfologicznego
współczesnego człowieka i funkcjonowania
w społeczeństwie; zna etapy antropogenezy, rozumie
i wyjaśnia dyskusyjne aspekty rozwoju rodowego
człowieka, zna najnowsze odkrycia stanowisk Homo.

BC_P6S_WG05,
BC_P6S_WG07,
BC_P6S_WG13

Egzamin pisemny,
Kolokwium

W2

W2 - opisuje ogólnie etapy ontogenezy, zna metody
oceny prawidłowości rozwoju człowieka, opisuje
zmienność cech osobniczych w czasie i przestrzeni,
zna środowiskowe i genetyczne uwarunkowania tej
zmienności, objaśnia podstawowe wskaźniki
demograficzne.

BC_P6S_WG07 Egzamin pisemny,
Kolokwium

W3
W3 - zna podstawowe zasady pozyskiwania,
konserwowania i kolekcjonowania badań materiałów
szkieletowych, metodykę oceny trybu życia i stanu
zdrowia w populacjach historycznych.

BC_P6S_WG16 Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

U1- potrafi właściwie zastosować podstawowe techniki
badawcze materiałów szkieletowych w warunkach
laboratoryjnych, ocenić tryb życia i warunki
ekonomiczne populacji pradziejowych; rozpoznaje
i klasyfikuje podstawowe formy Hominidów
na podstawie szczątków kostnych, potrafi sformułować
właściwe wnioski .

BC_P6S_UW05
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U2
U2 - umie wykorzystać właściwą metodologię
do oceny prawidłowości rozwoju fizycznego
i motorycznego dzieci i młodzieży, potrafi odpowiednio
wykorzystywać sprzęt do badań pomiarowych.

BC_P6S_UW06
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U3
U3 -umie zabrać głos w sprawie współczesnych
etycznych i moralnych problemów nowoczesnej
biologii i antropologii.

BC_P6S_UK13
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 K1 - jest chętny do aktualizacji wiedzy z zakresu
biologii człowieka BC_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach

K2
K2 - potrafi odpowiedzialnie i skutecznie
współpracować w grupie dba o bezpieczeństwo swoje
i innych.

BC_P6S_KR04 Aktywność na zajęciach
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 20

Ćwiczenia laboratoryjne 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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. Antropologia – historia, definicje, kierunki. Człowiek na tle rzędu naczelnych
jako unikatowy gatunek (2h)

2. Cechy biologiczne człowieka, dwunożność i jej konsekwencje. Cechy kulturowe
człowieka – mowa, zachowania narzędziowe,
zachowania społeczne (2h).
3. Podstawy antropogenezy – przegląd Hominidów, najnowsze odkrycia.
Koncepcje pochodzenia Homo sapiens. (2h)
4. Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe człowieka. Pojęcie rasy, zróżnicowanie
wewnątrzodmianowe. (2h)
5. Badania materiałów szkieletowych, metodologia, podstawy paleopatologii.(2h)
6. Podstawy antropologii kryminalnej (2h)
7. Ontogeneza, etapy. Anafaza: wzrastanie, dojrzewanie, tempo rozwoju. Metafaza
i katafaza. Teorie i konsekwencje biologiczne i
społeczne starzenia się. (2h)
8 . Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ontogenezy. Metody kontroli
rozwoju. (2h)
9. Somatotypologia: typy budowy ciała człowieka (2h)
10. Podstawy demografii: ruch naturalny ludności, piramidy wieku, rodzaje
populacji itp. (2h)

Wykład
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2.

1. Charakterystyka porównawcza naczelnych. (4h)
2. Metodyka badań w antropologii – badania szczątków kostnych i żywego
człowieka, sprzęt i aparatura. (2h)
3. Podstawy antropometrii – pomiary czaszek i głów. (4h)
4. Podstawy somatometrii – pomiary ciała. Określanie typów somatycznych. (4h)
5. Metody kontroli rozwoju – siatki centylowe, morfogramy, tabele Pirqueta.
Zdrowie i promocja zdrowia (ankieta).(4h)
6. Cechy opisowe człowieka żywego, podstawy kryminalistyki. (4h)
7. Antropogeneza: porównanie czaszek wyższych naczelnych, kopalnych
Hominidów i współczesnego człowieka (Muzeum Człowieka,
prezentacje multimedialne). (4h)
8. Podstawowe analizy ergonomiczne. (2h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%

Dodatkowy opis

brak

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

Antropologia dla pedagogów. Malinowski A.(red.) 2007 PWN, Warszawa.1.
Antropologia. Charzewski J. i in. 2004, wyd. AWF Warszawa2.
Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. A. Malinowski, W. Bożiłow, 19973.

Dodatkowa

Ekologia człowieka. N. Wolański, 2006, PWN1.
Antropologia z elementami ekologii człowieka.Red. A. Malinowski 1999; PWN2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

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

BC_P6S_UK13 Absolwent potrafi na podstawie fachowego piśmiennictwa formułować argumenty dotyczące etycznych i
moralnych problemów nowoczesnej biologii i antropologii. Potrafi je przedyskutować.

BC_P6S_UW05 Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać pomiary antropometryczne i interpretować wyniki oraz
formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii człowieka

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

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

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

BC_P6S_WG16
Absolwent zna i rozumie najbardziej przydatne metody w badaniach biologicznych, szczególnie
antropologicznych oraz sposoby pozyskiwania i kolekcjonowania materiałów osteologicznych i zabytków
archeologicznych


