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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot 
rok akademicki 2014/2015 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Ocena końcowa modułu to ocena z kolokwium. 

informacje 
dodatkowe 

Do systemu USOSWeb i do indeksu wpisana zostanie jedynie ocena końcowa 
modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład r1_24_fs_1 

prowadzący dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Organizm jako funkcjonalna całość – podstawowe terminy i pojęcia z anatomii i 

fizjologii człowieka 

2. Elementarne składniki budowy organizmu ludzkiego.  

3. Główne procesy fizjologiczne organizmu w zależności od wieku i płci.  

4. Układ narządów ruchu z elementami fizjologii ruchu.  

5. Budowa i czynności układów: oddechowego, krążenia, trawiennego, moczowego, 

płciowego, trawiennego, nerwowego, endokrynnego oraz narządów zmysłów. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium 

organizacja 5 x 4 h 



Uniwersytet Śląski w Katowicach  str. 2 
Wydział  
 
zajęć  
literatura 
obowiązkowa 

W. Sylwanowicz, A. Michajlik, A. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, 

Warszawa 1990.  

J.W. Rohen, Anatomia topograficzna, PZWL, Warszawa 1972.  

W. Traczyk, A. Trzebski, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej – 

podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1989,  

Mały atlas anatomiczny, PZWL, Warszawa 1990. W. Ganong 

Fizjologia, Warszawa 1994.  

Mała encyklopedia medycyny, PWN, Warszawa 1988. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium pisemne r1_24_w_1 

kod(-y) zajęć  r1_24_fs_1 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zgodne z treściami przedstawionymi w ramach wykładu. 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium zawiera pytania opisowe. 

informacje 
dodatkowe 

 


