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Antropometria i antroposkopia
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
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L2B.0088.22

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 Katarzyna Graja, Katarzyna Król

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia laboratoryjne: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Antropologiczne metody i techniki badawcze z zakresu pomiarów jak i opisu części ciała oraz szkieletu ludzkiego.
Umiejętność badania zróżnicowania cech mierzalnych człowieka i ich zmienności w rozwoju osobniczym. Ocena
budowy ciała oraz podstawowe charakterystyki budowy ciała człowieka.
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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
Wskazuje i wybiera najbardziej przydatne metody
w badaniach biologicznych, szczególnie
antropologicznych.

BC_P6S_WG16
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Prawidłowo przeprowadza pomiary antropometryczne.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski,
wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
człowieka.

BC_P6S_UW05
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Właściwie postrzega zróżnicowanie biologiczne
i kulturowe, wewnątrz- i międzypopulacyjne człowieka. BC_P6S_KR05 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia laboratoryjne 45

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.     Definicja, cel i zakres przedmiotu. Historia rozwoju technik
antropometrycznych i antroposkopii (1h).

2.     Przyrządy antropometryczne. Błędy pomiarowe (1h).

3.     Określenie orientacji ciała człowieka w przestrzeni. Topografia ciała oraz
szkieletu ludzkiego, płaszczyzny, pozycje (1 h).

4.     Definicje punktów antropometrycznych - czaszka (3h).

5.     Pomiary osteometryczne – czaszka (5h).

6.    Pomiary osteometryczne – szkielet pozaczaszkowy (12h).

7.    Opis szkieletu. Cechy opisowe czaszki. Skale kranioskopijne (3h).

8.    Definicje punktów antropometrycznych i pomiary cefalometryczne (5h).

9.    Punkty somatometryczne na ciele. Pomiary somatometryczne (6h).

10.  Pomiary obwodów ciała, wskaźniki proporcji ciała. Ocena komponentów ciała
(4h).

11.  Ważenie ciała. Określanie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej metodą
elektrooporową oraz pomiary fałdów skórnych (4h).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach 100%

Dodatkowy opis

Część zajęć odbędzie się on-line (teoria) z wykorzystaniem filmów dydaktycznych przedstawiających metodykę pomiarową.
W drugiej części zajęć, planuje się spotkania w trybie rzeczywistym, na których odbędzie się część praktyczna z
wykorzystaniem materiałów kostnych oraz pomiary na człowieku żywym.

Wymagania wstępne
Anatomia człowieka

Literatura
Obowiązkowa

Malinowski A., Bożiłow W. Podstawy antropometrii, metody, techniki, normy. PWN Warszawa 1997.1.
Dzierżykray-Rogalski T., Modrzewska K. Zarys Antropologii dla medyków. Warszawa 1955.2.
Godycki M. Zarys antropometrii. PWN 1956.3.

Dodatkowa

Bochenek A., Reichel M. Anatomia człowieka, PZWL Warszawa 2004.1.
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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_UW05 Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać pomiary antropometryczne i interpretować wyniki oraz
formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii 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


