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Załącznik nr 9 

do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. 

 

Druk DNiSS nr PK_IIIF 

 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA 

NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia 

Kod przedmiotu: 3 

Rodzaj przedmiotu: podstawowy 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek: Pielęgniarstwo  

Specjalność (specjalizacja): 

Poziom studiów: pierwszego stopnia  

Profil studiów: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne 

Rok: 1 Semestr: 1 i 2 

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 30 godz.; seminaria -  20 godz.; samokształcenie – 

15 godz. 

Semestr 1: wykłady 15 godz., samokształcenie 10 godz.  

Semestr 2: wykłady 15 godz., samokształcenie 10 godz., seminaria 20 godz. 

Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski 

Liczba punktów ECTS: 2 

Osoby prowadzące: 

wykład: dr n. med. Maciej Hajduga 

seminarium: lek. med. Sz.Białka 

 

1. Założenia i cele przedmiotu: Prawidłowa interpretacja podstawowych pojęć z zakresu 

anatomii czynnościowej człowieka. 

Opanowanie wiedzy z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów. 

Umiejętność wyjaśnienia współzależności funkcjonowania poszczególnych układów 

narządów. Zastosowanie poznanej wiedzy z zakresu budowy i czynności organizmu 

człowieka w praktycznej działalności pielęgniarskiej. 

2.  Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Student 

powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii realizowanej w szkole średniej 

3. Opis form zajęć 

a) Wykłady 

 Treści programowe (tematyka zajęć): 
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Wprowadzenie do przedmiotu - podstawowe pojęcia w anatomii. 

Organizacja budowy ludzkiego organizmu - przegląd układów narządów. Okolice ludzkiego 

ciała. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. 

Układ bierny i czynny ruchu w statyce i dynamice. Ogólna budowa kości, rodzaje i 

występowanie kości. Kości jako element podporowy, ruchowy i ochronny. 

Rodzaje połączeń kości. Szczegółowy opis budowy stawu. Elementy dodatkowe stawu. 

Kryteria podziałów stawu. Opis szkieletu wraz z połączeniami. 

Ogólna budowa mięśnia. Rodzaje i występowanie mięśni. Narządy dodatkowe mięśni. Opis 

poszczególnych grup mięśniowych z uwzględnieniem topografii oraz podziału 

czynnościowego. Elementy kostne, więzadła i mięśnie jako stabilizatory i ograniczniki ruchu, 

ruchomość stawowa, jednostki funkcjonalne i zespoły dynamiczne. Działanie łańcuchów 

biokinematycznych. 

Układ nerwowy – podział, budowa i funkcje, ważniejsze ośrodki i poziomy sterowania 

ruchami, drogi nerwowe obwodowe: czuciowe i ruchowe, unerwienie segmentarne. Układ 

nerwowy ośrodkowy: opis poszczególnych części mózgowia z uwzględnieniem podziału 

czynnościowego- pień mózgu, móżdżek i półkule mózgu. Opony mózgowia, krążenie płynu 

mózgowo- rdzeniowego. Drogi nerwowe wstępujące i zstępujące. 

Układ nerwowy obwodowy: budowa nerwu rdzeniowego, zakres unerwienia. Sploty 

nerwowe- położenie i budowa, topografia głównych nerwów, zakres unerwienia. Nerwy 

międzyżebrowe. Nerwy czaszkowe z podziałem na nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane 

przebieg, zakres unerwienia. Układ nerwowy autonomiczny: działanie części współczulnej               

i przywspółczulnej. 

Narządy zmysłów- położenie i funkcja. Drogi zmysłowe. 

Skóra- budowa, funkcje. 

Układ naczyniowy. Budowa naczyń krwionośnych i limfatycznych. Schemat obiegu krwi. 

Przebieg głównych naczyń tętniczych i żylnych. Topografia żył skórnych. 

Układ limfatyczny - przebieg głównych naczyń, położenie i budowa węzłów chłonnych. 

Położenie, budowa i działanie serca. Ściany i jamy serca. Osierdzie. Unaczynienie                       

i unerwienie serca. 

Układ wewnątrzwydzielniczy: położenie i działanie gruczołów wewnątrzwydzielniczych. 

Układ oddechowy. Drogi oddechowe górne i dolne - budowa i działanie poszczególnych 

narządów. Topografia drzewa oskrzelowego. Narząd oddechowy - płuca. Opłucna. 

Układ pokarmowy. Topografia i budowa poszczególnych narządów przewodu pokarmowego. 

Wielkie gruczoły trawienne - położenie, budowa i funkcje. Otrzewna. 

Układ moczowo - płciowy. Topografia i budowa nerki i dróg wyprowadzających mocz. 

Narządy miednicy mniejszej. 
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 Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacją multimedialną. W trakcie wykładu przerwy na 

pytania zadawane przez studentów. 

 Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich 

seminariach, zaliczenie kolokwiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie 

testu. 

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie): 

Sokołowska- Pituchowa J. Anatomia człowieka 

Sobotta J. Atlas anatomii człowieka 

b) Seminaria 

 Treści programowe (tematyka zajęć): 

Wprowadzenie do przedmiotu - podstawowe pojęcia w anatomii. 

Organizacja budowy ludzkiego organizmu - przegląd układów narządów. Okolice ludzkiego 

ciała. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. 

Układ bierny i czynny ruchu w statyce i dynamice. Ogólna budowa kości, rodzaje i 

występowanie kości. Kości jako element podporowy, ruchowy i ochronny. 

Rodzaje połączeń kości. Szczegółowy opis budowy stawu. Elementy dodatkowe stawu. 

Kryteria podziałów stawu. Opis szkieletu wraz z połączeniami. 

Ogólna budowa mięśnia. Rodzaje i występowanie mięśni. Narządy dodatkowe mięśni. Opis 

poszczególnych grup mięśniowych z uwzględnieniem topografii oraz podziału 

czynnościowego. Elementy kostne, więzadła i mięśnie jako stabilizatory i ograniczniki ruchu, 

ruchomość stawowa, jednostki funkcjonalne i zespoły dynamiczne. Działanie łańcuchów 

biokinematycznych. 

Układ nerwowy – podział, budowa i funkcje, ważniejsze ośrodki i poziomy sterowania 

ruchami, drogi nerwowe obwodowe: czuciowe i ruchowe, unerwienie segmentarne. Układ 

nerwowy ośrodkowy: opis poszczególnych części mózgowia z uwzględnieniem podziału 

czynnościowego- pień mózgu, móżdżek i półkule mózgu. Opony mózgowia, krążenie płynu 

mózgowo- rdzeniowego. Drogi nerwowe wstępujące i zstępujące. 

Układ nerwowy obwodowy: budowa nerwu rdzeniowego, zakres unerwienia. Sploty 

nerwowe- położenie i budowa, topografia głównych nerwów, zakres unerwienia. Nerwy 

międzyżebrowe. Nerwy czaszkowe z podziałem na nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane 

przebieg, zakres unerwienia. Układ nerwowy autonomiczny: działanie części współczulnej i 

przywspółczulnej. 

Narządy zmysłów- położenie i funkcja. Drogi zmysłowe. 

Skóra- budowa, funkcje. 



 4 

Układ naczyniowy. Budowa naczyń krwionośnych i limfatycznych. Schemat obiegu krwi. 

Przebieg głównych naczyń tętniczych i żylnych. Topografia żył skórnych. 

Układ limfatyczny - przebieg głównych naczyń, położenie i budowa węzłów chłonnych. 

Położenie, budowa i działanie serca. Ściany i jamy serca. Osierdzie. Unaczynienie i 

unerwienie serca. 

Układ wewnątrzwydzielniczy: położenie i działanie gruczołów wewnątrzwydzielniczych. 

Układ oddechowy. Drogi oddechowe górne i dolne - budowa i działanie poszczególnych 

narządów. Topografia drzewa oskrzelowego. Narząd oddechowy - płuca. Opłucna. 

Układ pokarmowy. Topografia i budowa poszczególnych narządów przewodu pokarmowego. 

Wielkie gruczoły trawienne - położenie, budowa i funkcje. Otrzewna. 

Układ moczowo - płciowy. Topografia i budowa nerki i dróg wyprowadzających mocz. 

Narządy miednicy mniejszej. 

 Metody dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, projekcje filmów. W trakcie zajęć 

studenci są wyrywkowo odpytywani z prezentowanego materiału. 

 Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej 

oceny z kolokwium zaliczeniowego. 

c) Samokształcenie 

Studenci przygotowują pracę poglądową na wybrany, związany z anatomią człowieka, 

temat. 

4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta przedstawia się następująco: 

 udział w wykładach = 30 godzin 

 udział w seminariach = 15 godzin (6 ćwiczeń po 5 godzin) 

 przygotowanie do seminariów = 6 godzin (6x1 godzina) 

 udział w samokształceniu = 20 godzin 

 udział w konsultacjach = 1 godzina, przy założeniu, że student skorzysta z konsultacji  

raz na semestr a przeciętny czas poświęcony studentowi równy będzie 1 godzinie 

 przygotowanie do kolokwiów = 15 godzin. 

Łączny nakład pracy studenta wynosi 87 godziny, co odpowiada 2 punktom ECTS. 

5. Wskaźniki sumaryczne  

a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 30 h+ 15h=2 ECTS 

b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o 

charakterze praktycznym.  

nie dotyczy 
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6. Zakładane efekty kształcenia 

Numer 

(Symbol) 
Efekty kształcenia dla przedmiotu 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla kierunku 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

WIEDZA 

P3_W01 Posługuje się mianownictwem anatomicznym PL1P_W01A  

P3_W02 Określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu 

topograficznym (kończyna górna i dolna, 

klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, 

szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ 

kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ 

krążenia, układ oddechowy, układ 

pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, 

układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka 

wspólna) 

 

PL1P_W02A 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

P3_U01 posługuje się w praktyce mianownictwem 

anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość 

topografii narządów ciała ludzkiego 

PL1P_U01A  

P3_U02 wykazuje różnice w budowie i charakteryzuje 

funkcje życiowe człowieka dorosłego i 

dziecka 

PL1P_U02A 

 

 

P3_U03 konstruuje wzór wykorzystania podstaw 

wiedzy anatomicznej w badaniu 

przedmiotowym 

PL1P_U04A 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P3_K01 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i 

kształtuje umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu 

PL1P_K02D 

 

 

Objaśnienia symbolu efektu dla przedmiotu (lewa kolumna w tabeli): P – efekt kształcenia dla 

przedmiotu, pozostałe oznaczenia jak na druku DNiSS nr KP_IIA.  

 

7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez 

studenta efektów kształcenia 

Numer 

(Symbol) 
Efekty kształcenia dla przedmiotu 

Odniesienie do 

form zajęć 

Sposób 

oceny 

WIEDZA 

P3_W01 Posługuje się mianownictwem anatomicznym Wykład Egzamin na 

ocenę 

P3_W02 Określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu 

topograficznym (kończyna górna i dolna, 

klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, 

szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ 

kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ 

krążenia, układ oddechowy, układ 

pokarmowy, układ moczowy, układy 

płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, 

powłoka wspólna) 

Wykład Egzamin na 

ocenę 
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P3_W03 Posługuje się mianownictwem anatomicznym Wykład Egzamin na 

ocenę 

UMIEJĘTNOŚCI 

P3_U01 posługuje się w praktyce mianownictwem 

anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość 

topografii narządów ciała ludzkiego 

seminarium Kolokwium 

na ocenę 

P3_U02 wykazuje różnice w budowie i charakteryzuje 

funkcje życiowe człowieka dorosłego i 

dziecka 

seminarium Kolokwium 

na ocenę 

P3_U03 konstruuje wzór wykorzystania podstaw 

wiedzy anatomicznej w badaniu 

przedmiotowym 

seminarium Kolokwium 

na ocenę 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P3_K01 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i 

kształtuje umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu 

Wykład – część 

wykładu 

przeznaczona 

na 

konwersatorium  

brak 

 


