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Przedmiot: Anatomia układu krążenia i narządów trzewnych 

I. Informacje ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział REHABILITACJI 
Zakład Anatomii i Kinezjologii 
Kierownik:  dr Ida Wiszomirska 

Nazwa przedmiotu 
Anatomia układu krążenia i narządów trzewnych 

Kod przedmiotu 
TZ-I-14 

Język wykładowy 
 Polski  

Rodzaj przedmiotu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy  

Poziom (np. pierwszego lub 
drugiego stopnia) I stopień 

Rok studiów 
I 

Semestr  
2 

Liczba punktów ECTS 
 1 

Imiona i nazwiska tytuł/ stopień 
naukowy, adres e-mailowy 
wykładowców prowadzących 
zajęcia  

dr Ida Wiszomirska, ida.wiszomirska@awf.edu.pl 
mgr Katarzyna Bienias, katarzyna.bienias@gmail.com 
dr Joanna Ścibek joanna@scibek.pl 

Program (programy) studiów, w 
którym realizowany jest 
przedmiot 

TERAPIA ZAJĘCIOWA 

Sposób realizacji zajęć 
(stacjonarny, uczenie się na 
odległość) 

stacjonarny  

Wymaganie wstępne w zakresie 
wiedzy, umiejętności i 
kompetencji oraz dodatkowe  

Wymagania wstępne. Przed przystąpieniem do przedmiotu 
student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu 
NAUK BIOLOGICZNYCH na temat topografii, budowy i funkcji 
podstawowych tkanek ciała ludzkiego 
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II. Informacje szczegółowe  

Cele przedmiotu  

C1 Zapoznanie studenta z prawidłową budową układu krążenia i narządów trzewnych 
człowieka oraz funkcjami tych części, co jest warunkiem podstawowym przy realizacji 
zadań z zakresu przedmiotów medycznych dotyczących patologii różnych układów. 

C2 Zapoznanie studenta z naukową - polską i podstawową łacińską - terminologią 
anatomiczną, której przyswojenie pozwoli korzystać z literatury specjalistycznej oraz 
ułatwi zrozumienie określeń medycznych. 

C3 Kształtowanie postawy studenta do:  
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu anatomii prawidłowej człowieka;  
- przekonania o znaczeniu wiedzy z anatomii w praktyce terapeuty zajęciowego.  

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu 

Efekt 
kształcenia 
kierunkowy 

Treść efektu kształcenia dla 
przedmiotu 

Odniesienie 
do celów 

Odniesienie do efektów 
obszarowych 

Wiedza 
K_W0
1, 
K_W0
2 
 

1. Opisuje budowę układu krążenia, zna 
budowę serca i opisuje naczynia krwionośne 
z szczególnym uwzględnieniem naczyń 
kończyny górnej. 

2. Przedstawia układ chłonny (narządy 
limfatyczne i paralimfatyczne oraz główne 
naczynia limfatyczne).  

3. Charakteryzuje topografię, budowę ogólną i 
funkcję gruczołów wydzielania 
wewnętrznego.  

4. Opisuje elementy układu oddechowego. 
5. Opisuje budowę i funkcje poszczególnych 

odcinków układu pokarmowego. Wyjaśnia 
budowę wielkich gruczołów: wątroby, 
trzustki.  

6. Charakteryzuje układ moczowy: nerki, 
moczowody, pęcherz moczowy, cewkę 
moczową.  

7. Opisuje ogólnie topografię, budowę i funkcję 
narządów płciowych męskich i żeńskich. 

8. Wyjaśnia budowę i funkcję narządów 
zmysłów: skóry, oka, ucha (zmysł słuchu i 
równowagi), oraz zmysł węchu i smaku. 

 
C1, C2, C3 

P6U_W, P6S_WG, 
P6SM_WG01, 
P6SM_WG02 
 
 
 

 
 

Umiejętności 
K_U0 1. Wskazuje na modelu, fantomie, planszy C1,C2,C3 P6U_U, 

mailto:wr@awf.edu.pl
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anatomicznej, poszczególne części ciała 
ludzkiego, ich elementy morfotyczne oraz 
przebieg elementów strukturalnych układu 
anatomicznego.  

2. Rozpoznaje topografię narządów ciała 
ludzkiego na fantomach i planszach, wskazuje 
(orientacyjnie) położenie narządów ciała 
ludzkiego na osobniku żywym.  

3. Prawidłowo lokalizuje poszczególne części 
ciała ludzkiego i płożenie narządów na 
osobniku żywym. 

4. Posługuje się w poprawnym mianownictwem 
anatomicznym (polskim i podstawowym 
łacińskim) 

 

 P6S_UW 

P6SM_UW01 

Kompetencje społeczne 
K_P16 

 

1. Dokładnie i rzetelnie przygotowuje się do 
zajęć. 

2. Uczy się systematycznie i rozumie potrzebę 
ciągłego pogłębiania wiedzy. 

3. Poszukuje źródeł wiedzy i korzysta z nich w 
celu pogłębienia własnej wiedzy 

C3 P6U_K, 
P6S_KR, 
P6SM_KR02 

 Treści programowe 

 
 

 
Tytuł wykładu 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
kierunkowych 

/przedmiotowyc
h 

Odniesienie do 
celów 

przedmiotu 

TP1 Układ oddechowy - topografia, budowa i funkcja.   K_W01  C1,C2, C3 

TP2 Układ krwionośny – topografia, budowa i funkcja serca 
oraz naczyń tętniczych i żylnych 

K_W01  C1,C2, C3 

TP3 Układ limfatyczny – topografia, budowa i funkcja 
narządów paralimfatycznych oraz naczyń chłonnych 

K_W01  C1,C2, C3 

TP4 Układ moczowy -  nerka: topografia, budowa 
makroskopowa, mikroskopowa i funkcja. 

K_W01  C1,C2, C3 

TP5 Układ płciowy; topografia, budowa i funkcja narządów 
męskich i żeńskich. 

K_W01  
K_P16 

C1,C2, C3 

 

TP6 Układ pokarmowy - topografia, budowa i funkcja 
odcinków przewodu pokarmowego i gruczołów 
trawiennych.  

K_W01  
K_P16 

C1,C2, C3 
 

TP7 Układ gruczołów dokrewnych - topografia, budowa i 
funkcja przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, 
przytarczyc, grasicy, trzustki  (wyspy  trzustkowe),  
nadnerczy,  gonad. 

K_W01  
K_P16 

C1,C2, C3 

mailto:wr@awf.edu.pl
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Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 
 

Treści 
programowe 

 
Metoda dydaktyczna 

Odniesienie do efektów 
kształcenia kierunkowych/ 

przedmiotowych 

TP1-TP7  wykład informacyjny, prezentacja multimedialna K_W01, K_W02, K_P16 

Środki dydaktyczne: 
Zajęcia teoretyczne (wykłady) - prezentacje tematyczne (komputer, rzutnik multimedialny) Pokazy na 
osobniku żywym. 

 

Metody i kryteria oceniania 

Efekt 
kształcenia dla 

przedmiotu 

 
Treści programowe  (TP) 

Typy/  Metody oceniające 
D – oceniane diagnostyczne, F- 

ocenianie formujące, P – ocenianie 
podsumowujące * lub wybór z 

załaczonej listy walidacji wyników 
K_W01, K_W02, 

K_U01 
TP1-15, 
 

Zaliczenia semestr I  
(sprawdziany forma testowa i 
opisowa)/F 

Stosuje się następującą skalę ocen:  
1) 95 - 100% bardzo dobry (5.0); 
2) 87 - 94% plus dobry (4.5); 
3) 80 - 86% dobry (4.0); 
4) 75 - 79% plus dostateczny (3.5); 
5) 68 - 74% dostateczny (3.0); 
6) poniżej 68% niedostateczny (2.0). 

K_W01, K_W02, 
K_P16 

TP1-15 Zaliczenie (forma testowa i opisowa)  z 
materialu wykładowego/P 

*D – ocena przypadku, rozpoznanie , F – sprawdzian pisemny, dyskusja  ,obserwacja  , P -  egzamin pisemny 

lub wybór z załączonej walidacji wyników.    
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Zalecana lista lektur lub lektury obowiązujące 

Literatura obowiązkowa: 
1. Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. red Ciszek B., Maciejewski 

R. Urban & Partner 2012 
2. Anatomia człowieka - J. Sokołowska-Pituchowa wyd. PZWL 2015, W-wa  
3. Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego - Z. Ignasiak . Elsevier Urban 

&Partner 2012  
4. Atlas anatomii człowieka Nettera – Netter F.H, Moryś J. Elsevier Urban &Partner 2011  

Literatura uzupełniająca: 
1. Ilustrowana anatomia człowieka Feneisa- Dauber W. PZWL 2010 
2. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego- B. Gołąb wyd.III, PZWL, 2004 
3. Atlas anatomii człowieka – J. Sobotta ,Elsevier Urban & Partner 2012 (lub inne atlasy na 

poziomie akademickim) 
4. Atlas anatomii człowieka – Kopf-Maier PZWL 2003 
 

 

 

Punkty ECTS (1 pkt - 25 godz. pracy) 

RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY 
Godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia, konsultacje) 15 godz. 

Przygotowanie do zaliczenia 10 godz. 

Razem = 25 godz. = 1 ECTS 
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