Załącznik nr 1 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r.

Program studiów
Część A) programu studiów*
Efekty uczenia się
Wydział prowadzący studia:
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek na którym prowadzone są studia:
AUDIOFONOLOGIA
Poziom studiów:
Studia pierwszego stopnia
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:
poziom 6
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
licencjata
Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej
lub artystycznej (dyscyplin), do których odnoszą się
Nauki o zdrowiu
efekty uczenia się:
Symbol*

Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się:
WIEDZA

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W20

opisuje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka w warunkach
zdrowia i choroby w zakresie niezbędnym w pracy audiofonologa
opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem
anatomii i fizjologii narządu słuchu, równowagi, głosu i mowy
wyjaśnia wpływ środowiska na organizm człowieka
opisuje etiopatogenezę, diagnostykę i metody leczenia wybranych chorób,
dotyczącą uszkodzeń narządu słuchu, zaburzeń mowy i głosu
omawia prawa akustyki i elektroniki istotnych dla budowy i funkcjonowania
aparatów słuchowych oraz dla właściwego ich doboru
omawia rolę akustyki w wyjaśnianiu i właściwym interpretowaniu procesów
falowych zachodzących w układzie słuchowym i narządzie mowy człowieka
opisuje budowę, zasady działania aparatów słuchowych, implantów ślimakowych
oraz wskazania do stosowania u osób z wadami słuchu
opisuje patogenezę i objawy kliniczne jednostek chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne stosowanie metod rehabilitacji słuchu i mowy
opisuje metody, normy i zalecenia doboru aparatów słuchowych, implantów
ślimakowych,
określa metody badania słuchu subiektywne i obiektywne
interpretuje informacje wynikające z badań słuchu w zakresie niezbędnym w pracy
audiofonologa, wyjaśnia metody leczenia różnych typów niedosłuchów
opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny słuchu głosu i mowy
omawia wybrane zagadnienia specjalistyczne z zakresu audiofonologii oraz innych
dziedzin mających zastosowanie w audiofonologii
wyjaśnia pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem, chorobą
i niepełnosprawnością
objaśnia zasady profilaktyki zawodowych uszkodzeń słuchu i metody
postępowania w przypadku ich stwierdzenia
wyjaśnia wybrane pojęcia z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii
omawia czynniki warunkujące rozwój mowy i zaburzenia rozwoju mowy u dzieci
oraz specyfikę rozwoju mowy u dzieci z wadą słuchu
definiuje lingwistyczne podstawy logopedii, kultury języka, komunikacji
językowej i niejęzykowej
wyjaśnia interdyscyplinarność logopedii jako dyscypliny teoretyczno-praktycznej,
zna jej przedmiotowość i zadania
opisuje metody i techniki usprawniające pracę aparatu oddechowego, fonacyjnego
i artykulacyjnego

K_W21
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25
K_W26
K_W27
K_W28
K_W29
K_W30
K_W31
K_W32
K_W33
K_W34
K_W35

formułuje zasady etyczne obowiązujące w zawodzie audiofonologa
opisuje metody fizjoterapii stosowane w rehabilitacji narządu słuchu i równowagi
definiuje pojęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz
profilaktyki niepełnosprawności
wyjaśnia skalę problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym
i epidemiologicznym
identyfikuje uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne związane
z wykonywaniem zawodu audiofonologa
opisuje zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
omawia formy współdziałania sektora państwowego i pozarządowego w zakresie
realizacji polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych i ich otoczenia
wyjaśnia zagadnienia z zakresu podstaw socjologii i pedagogiki w aspekcie pracy
audiofonologa
opisuje międzynarodową klasyfikację funkcjonalności ( ICF)
charakteryzuje miejsce, rolę i zadania audiofonologii w zdrowiu publicznym
definiuje zasady organizacji badań naukowych
wyjaśnia zasady EBM (medycyny opartej na dowodach naukowych)
opisuje zasady tworzenia planów i programów nauczania i doskonalenia
zawodowego w oparciu o znajomość podstaw dydaktyki
prezentuje zasady podstawowych czynności ratunkowych w różnych stanach
zagrożenia zdrowotnego z uwzględnieniem osób po laryngektomii całkowitej
analizuje krytycznie piśmiennictwo naukowe
UMIEJĘTNOŚCI

K_U07

rozpoznaje zaburzenia występujące w narządach słuchu, równowagi, głosu i
mowy
rozpoznaje wybrane czynniki patogenne wraz z określeniem ryzyka wystąpienia
wybranych chorób
określa topografię narządów i układów ze szczególnym uwzględnieniem układu
artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego
interpretuje rolę poszczególnych narządów i układów w prawidłowym
funkcjonowaniu organizmu człowieka
analizuje wpływ czynników zewnętrznych na organizm człowieka w otaczającym
go środowisku
obsługuje aparaturę do wykonywania obiektywnych i subiektywnych badań
słuchu
wykonuje i interpretuje badania diagnostyczne słuchu u dzieci i dorosłych

K_U08

identyfikuje różne rodzaje uszkodzeń słuchu, zaburzeń głosu i mowy

K_U09

posługuje się technikami badań foniatrycznych

K_U10

przeprowadza badania diagnostyczne niezbędne dla doboru aparatów słuchowych

K_U11

kwalifikuje osoby z niedosłuchem do odpowiedniego typu protezowania słuchu

K_U12

wykonuje indywidualne wkładki usznej i dopasowuje aparaty słuchowe

K_U13

rozróżnia rodzaje aparatów słuchowych i aparatów wspomagających słyszenie,

K_U14
K_U15

dopasowuje odpowiednie ochronniki słuchu
interpretuje wskazania, przeciwwskazania oraz skutki uboczne stosowanego
aparatów słuchowych
ocenia zaburzenia mowy, głosu i słuchu
opracowuje i korzysta z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym w pracy
audiofonologa

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06

K_U16
K_U17

K_U38

rozpoznaje, klasyfikuje zaburzenia mowy ze wskazaniem przyczyny zaburzenia
wykorzystuje właściwą techniką mówienia środkami ekspresji słownej i
pozawerbalnej
wykorzystuje wiedzę na temat właściwego użytkowania aparatu głosowego
wykorzystuje specjalistyczne metody w procesie rehabilitacji słuchu, głosu i
mowy
podejmuje działania ukierunkowane na edukację zdrowotną i promocję zdrowia
rozpoznaje problemy psychologiczne oraz społeczne w procesie rehabilitacji
słuchu, głosu i mowy
interpretuje kontrowersyjne zjawiska związane z praktyką medyczną w kontekście
etycznym
interpretuje zjawiska społeczne o biomedycznym i bioetycznym charakterze
wykorzystuje wiedzę z zakresu dydaktyki i pedagogiki w odniesieniu do
wykonywanego zawodu oraz realizuje proces samokształcenia promując zasadę
uczenia się przez całe życie
interpretuje dane epidemiologiczne i biostatystyczne
wykorzystuje wiedzę o zdrowiu, zagrożeniu zdrowia i skali niepełnosprawności
w ujęciu demograficznym oraz epidemiologicznym
umiejętnie posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi wykonywanego zawodu
wdraża zasady organizowania i zarządzania w funkcjonowaniu na rynku, jednostki
prowadzącej działalność zawodową
wykonuje odpowiednie procedury związane z pracą Audiofonologa w odniesieniu
do dziedzin klinicznych
współdziała w organizacji i prowadzeniu badań naukowych
posługuje się zasadami EBM (medycyny opartej na dowodach naukowych)
stosuje efektywne techniki komunikacji z różnymi grupami społecznymi
posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
wykonuje czynności ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia w tym osób
po laryngektomii całkowitej
współpracuje z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów w celu zapewnienia
ciągłości opieki nad pacjentem
identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce

K_U39

planuje i organizuje pracę własną i w zespole

K_U18
K_U19
K_U20
K_U21
K_U22
K_U23
K_U24
K_U25
K_U26
K_U27
K_U28
K_U29
K_U30
K_U31
K_U32
K_U33
K_U34
K_U35
K_U36
K_U37

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

•

krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i wie, kiedy zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń
myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
okazuje szacunek dla pacjentów i dba o ich dobro
okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywanym zawodem i właściwie pojętą
solidarność zawodową

Objaśnienia:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

Program studiów – część A) obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego
2019/2020.
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu
11. 04. 2019 r.

……………………………………………….
(podpis Dziekana)

