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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student opisuje budowę i funkcjonowanie komórek
nerwowych oraz rozumie zależności funkcjonalne
między nimi i na poziomie organizmu, wykazuje
znajomość podstawowych kategorii pojęciowych
i terminologii związanej z ośrodkowym układem
nerwowym.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie,
jest świadom potrzeby planowania i wykazuje
odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej
BIO_K2_K01, BIO_K2_K06
i osobistej, jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt,
bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie
postępować w stanach zagrożenia.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać bodwę i funkcję komórki nerowej. Nazwać
poszczególne części mózgu ssaków. Opisać funkcje
poszczególnych części mózgu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Anatomia układu nerwowego. Komórka nerwowa. Łuk odruchowy. Budowa i
czynności
układów somatosensorycznych. Układy ruchowe i zaburzenia ich działania. Kora
mózgowa i układ wzgórzowo-korowy. Wzrok i słuch. Układ siatkowaty, sen,
czuwanie.
Układ limbiczny, procesy emocjonalne. Autonomiczny układ nerwowy.
Homeostaza.
Specjalizacja półkul mózgowych. Ośrodki mowy, afazja. Uczenie się i pamięć.
Uszkodzenia mózgu. Zaburzenia wyższych czynności psychicznych.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Student opanował wiedzę przekazywaną w czasie wykładów i ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie

Student potraﬁ zintegrować wiedzę nabywaną na każdych ćwiczeniach.

Literatura
Obowiązkowa
1. 1. G.W. Matthews "Neurobiologia" M.J. FitzGerald "Neuroanatomia"
Dodatkowa
1. literatura podawana na zajęciach
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

BIO_K2_W01

Absolwent zna i rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia
interdyscyplinarnego

BIO_K2_W06 Absolwent zna i rozumie informacje z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych
BIO_K2_U02

Absolwent potraﬁ poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i
angielskim

BIO_K2_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk
biologicznych w języku polskim i angielskim

BIO_K2_K01

Absolwent jest gotów do interpretowania złożoności zjawisk i procesów biologicznych

BIO_K2_K06

Absolwent jest gotów do samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie autoanalizy
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