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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej procesów fizjologicznych opartych o prawa
fizyki w organizmie ludzkim.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna
i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Posiada wiedzę w zakresie fizyki i
fizjologii pozwalającą zrozumieć
podstawowe procesy zachodzące w
obrębie ciała ludzkiego.

SDA3A_W03,
SDA3A_W02

Aktywność na zajęciach

M_W002

Posiada wiedzę na temat metod
badawczych wykorzystywanych w
zakresie opisu funkcjonowania
organizmu ludzkiego w warunkach
fizjologicznych i patofizjologicznych.

SDA3A_W03,
SDA3A_W02

Prezentacja, Aktywność na zajęciach

SDA3A_U04,
SDA3A_U01

Prezentacja

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi przeprowadzić proste
obliczenia oparte o prawa fizyki oraz
analizę eksperymentu badawczego i
ocenić uzyskane wyniki

Kompetencje społeczne: jest gotów do
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M_K001

Rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania i znaczenie
prowadzonych badań naukowych.

SDA3A_K01

Aktywność na zajęciach

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

22

12

0

0

0

0

10

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

M_W002

Posiada wiedzę na temat metod
badawczych wykorzystywanych
w zakresie opisu funkcjonowania
organizmu ludzkiego w
warunkach fizjologicznych i
patofizjologicznych.

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Posiada wiedzę w zakresie fizyki i
fizjologii pozwalającą zrozumieć
podstawowe procesy zachodzące
w obrębie ciała ludzkiego.

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi przeprowadzić proste
obliczenia oparte o prawa fizyki
oraz analizę eksperymentu
badawczego i ocenić uzyskane
wyniki

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania i znaczenie
prowadzonych badań
naukowych.
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

22 godz

Przygotowanie do zajęć

15 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

15 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

52 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

Fizyka ciała ludzkiego. Siły działające na organizm, dynamika ruchu – podstawowe
parametry fizyczne układu kostnego i mięśniowego. Metabolizm – bilans energii w
organizmie. Elementy mechaniki płynów – ciśnienie i przepływy płynów w organizmie.
Fizyka układu krążenia i układu oddechowego. Sprzężenie zwrotne. Wykorzystanie
modeli matematycznych do opisu procesów fizjologicznych i patofizjologicznych.
Zajęcia seminaryjne

Zagadnienia związane z tematyką wykładu

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna
prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe
pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe i przedstawienie
prezentacji.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zajęcia seminaryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego
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oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna
prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocenę końcową stanowi ocena prezentacji wybranego problemu z zakresu tematyki wykładów i
aktywnego udziału w grupowej dyskusji podczas prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego
opanowania omawianego na tych zajęciach materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Znajomość podstawowych zagadnień biologii człowieka i praw fizyki.
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Informacje dodatkowe
Brak
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