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

 

Część B) programu studiów 

O p i s   p r o c e s u   p r o w a d z ą c e g o  d o   u z y s k a n i a   e f e k t ó w   u c z e n i a   s i ę 

Wydział prowadzący studia: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek na którym są prowadzone studia: AUDIOFONOLOGIA 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub 

artystycznej (dyscyplin), do których odnoszą się efekty uczenia się: 
Nauki o zdrowiu 

Forma studiów: stacjonarne 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 

poziomie: 
180 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: studia stacjonarne – 2294 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat 

Wskazanie związku programu studiów z misją i strategią UMK: 

Zgodnie z misją UMK kierunek studiów Audiofonologia odpowiada aktualnym i 

przyszłym potrzebom i aspiracjom społeczeństwa. Związane jest to ze starzeniem 

się społeczeństw polskiego oraz zwiększonymi potrzebami w zakresie 

wspomagania narządu słuchu. Powołanie studiów na kierunku Audiofonologia 

wychodzi naprzeciw celom w sformułowanym w Strategii Rozwoju UMK w 

Toruniu na lata 2011-2020 w obszarze kształcenia, poprzez: 

- uatrakcyjnienie oferty studiów o unikatowe studia interdyscyplinarne (cel B.2.1) 

– audiofonologia jest kierunkiem łączącym w sobie zagadnienia z zakresu 

medycyny, nauk społecznych i humanistycznych, jak również elementy nauk 

technicznych; 

- uwzględnienie w ofercie edukacyjnej potrzeb rynku pracy (cel B.2.2) – na rynku 

pracy istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry z kompetencjami w 

zakresie wykonywania badań diagnostycznych  słuchu oraz doboru aparatów 

słuchowych; 

- zapewnienie studentom możliwości uzyskania najwyższego poziomu 

wykształcenia i wszechstronnego rozwoju; 
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- dysponowanie nowoczesną bazą diagnostyczną, zapewniającą bardzo 

dobre warunki studiowania i pracy naukowo-badawczej odpowiadającej 

wysokim standardom światowym; 

- wydawanie dyplomów ukończenia studiów cieszących się najwyższym 

uznaniem pracodawców. 

 

Przedmioty/grupy zajęć wraz z zakładanymi efektami uczenia się* 

Grupy przedmiotów Przedmiot 

Zakładane 

efekty uczenia 

się 

Formy i metody kształcenia 

zapewniające osiągnięcie 

efektów 

uczenia się 

Sposoby 

weryfikacji i oceny 

efektów uczenia się 

osiągniętych przez 

studenta 

Grupa przedmiotów I 

PODSTAWOWE NAUKI 

MEDYCZNE 

Fizjologia 
K_W02, K_W35,  

K_U04, K_K01 

wykład informacyjny 

(konwencjonalny), metody 

eksponujące, , praca z książką, 

metoda projektu, dyskusja 

dydaktyczna 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny,  prezentacje ustne, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, ocena przez kolegów 

Psychologia 

K_W14, K_W35, 

K_W29,K_U23, 

K_U34, K_K01 

wykład tradycyjny wspomagany 

technikami multimedialnymi, 

wykład interaktywny, wykład 

informacyjny, praca z książką, 

metoda projektu, dyskusja 

dydaktyczna 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, zaliczenie pisemne 

wiadomości obejmujące pytania otwarte, 

prezentacje ustne oparte  o przygotowane 

materiały wizualne z wykorzystaniem 

multimediów,  wypowiedzi ustne w powiązaniu z 

analizowaną literaturą, samoocena, ocena przez 

kolegów 
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Biologia medyczna 

K_W01, K_W35, 

K_U02, K_U05, 

K_K01 

wykład tradycyjny wspomagany 

technikami multimedialnymi, 

dyskusja, obserwacja mikroskopowa, 

dyskusja, ćwiczenia praktyczne, 

praca  

z książką, dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
prezentacje ustne oparte  o przygotowane 

materiały wizualne z wykorzystaniem 

multimediów,  wypowiedzi ustne w powiązaniu z 

analizowaną literaturą, samoocena, ocena przez 

kolegów 

Genetyka 

K_W01, K_W35, 

K_U01, K_U02,  

K_K01 

wykład tradycyjny wspomagany 

technikami multimedialnym, wykład 

interaktywny, metody podające, 

prezentacja multimedialna, praca z 

książką, dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
prezentacje ustne oparte  o przygotowane 

materiały wizualne z wykorzystaniem 

multimediów,  wypowiedzi ustne w powiązaniu z 

analizowaną literaturą, samoocena, ocena przez 

kolegów 

Anatomia narządu słuchu i 

mowy 

K_W01, K_W02, , 

K_W29, K_W35, 

K_U03, K_K01, 

wykład tradycyjny wspomagany 

technikami multimedialnym, wykład 

interaktywny, metody podające, 

prezentacja multimedialna, praca z 

książką, dyskusja dydaktyczna 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny,  prezentacje ustne, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, ocena przez kolegów,   

sprawdzenie osiągnięcia wiedzy w obszarze 

umiejętności praktycznych zarówno tych, które 

dotyczą komunikowania się jak i proceduralnych 

(manualnych) wymaga bezpośredniej obserwacji 

studenta demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 

standaryzowanego i jego modyfikacji. 

Patologia słuchu, mowy i 

równowagi 

K_W01, K_W02, 

K_W04, K_W35, 

K_W29,K_U03, 

K_U05, K_K01, 

wykład tradycyjny wspomagany 

technikami multimedialnym, wykład 

interaktywny, metody podające, 

prezentacja  multimedialna, praca z 

książką, dyskusja 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny,  prezentacje ustne, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, ocena przez kolegów,   

sprawdzenie osiągnięcia wiedzy w obszarze 

umiejętności praktycznych zarówno tych, które 

dotyczą komunikowania się jak i proceduralnych 

(manualnych) wymaga bezpośredniej obserwacji 

studenta demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 

standaryzowanego i jego modyfikacji 

Badania przesiewowe 

słuchu 

K_W01, K_W10, 

K_W11,K_W35, 

wykład informacyjny z prezentacją 

multimedialną, dyskusja 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
prezentacje ustne oparte  o przygotowane 

materiały wizualne z wykorzystaniem 
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K_U01,K_U06, 

K_U07, K_K01 

dydaktyczna, badania z 

wykorzystaniem aparatury 

diagnostycznej, prezentacja 

multimedialna 

multimediów,  wypowiedzi ustne w powiązaniu z 

analizowaną literaturą, samoocena, ocena przez 

kolegów 

Otolaryngologia 

K_W08,K_W04, 

K_W13,K_W35, 

K_W29,K_U04, 

K_U31, K_U17, 

K_K01 

 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

ćwiczenia praktyczne 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Foniatria 

K_W08, K_W12, 

K_W04,K_W13, 

K_W15,K_W35, 

K_W29, K_U04, 

K_U31,K_U09 

K_U17, K_U08 

K_K01 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

ćwiczenia praktyczne 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Neuropsychologia 

K_W08,K_W04, 

K_W13,K_W35, 

K_W29,K_U04, 

K_U31,K_U17, 

K_K01 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

ćwiczenia praktyczne 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Diagnostyka audiologiczna 

K_W08,K_W12, 

K_W13,K_W35, 

K_W29,K_U07, 

K_U16,K_U21, 

K_U08,K_K01 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, , analiza przypadków, 

ćwiczenia praktyczne 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny,  prezentacje ustne, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, ocena przez kolegów,   

sprawdzenie osiągnięcia wiedzy w obszarze 

umiejętności praktycznych zarówno tych, które 

dotyczą komunikowania się jak i proceduralnych 

(manualnych) wymaga bezpośredniej obserwacji 

studenta demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 

standaryzowanego i jego modyfikacji 

Otolaryngologia dziecięca 
K_W08,K_W04, 

K_W13,K_W35, 

teoretyczne wprowadzenie 

zagadnienia, dyskusja dydaktyczna, 
zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 
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K_W29,K_U04, 

K_U31, K_U17, 

K_K01 

 

analiza przypadków, ćwiczenia 

praktyczne, wykład podstawowy 

ilustrowany z  odniesieniem 

praktycznym omawianych zagadnień 

. 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Podstawy logopedii 

K_W18, K_W19, 

K_W20, K_W35, 

K_U18, K_U19, 

K_U20, K_K01 

 

 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

film, prezentacje multimedialne, 

ćwiczenia praktyczna 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny,  prezentacje ustne, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, ocena przez kolegów,   

sprawdzenie osiągnięcia wiedzy w obszarze 

umiejętności praktycznych zarówno tych, które 

dotyczą komunikowania się jak i proceduralnych 

(manualnych) wymaga bezpośredniej obserwacji 

studenta demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 

standaryzowanego i jego modyfikacji 

Pediatria 

K_W08,K_W04, 

K_W13,K_W35, 

K_W29,K_U04, 

K_U31, K_U17, 

K_K01 

 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

film, prezentacje multimedialne, 

ćwiczenia praktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Choroby układu 

nerwowego 

K_W08,K_W04, 

K_W13,K_W35, 

K_W29,K_U04, 

K_U31, K_U17, 

K_K01 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

film, prezentacje multimedialne, 

ćwiczenia praktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Geriatria 

K_W08,K_W04, 

K_W13,K_W35, 

K_W29,K_U04, 

K_U31, K_U17, 

K_K01 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

film, prezentacje multimedialne, 

ćwiczenia praktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 
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Epidemiologia w zdrowiu 

publicznym 

 

K_W04, K_W23, 

K_W24,K_W35, 

K_U02, K_U22, 

K_U28, K_U27, 

K_K01 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, 

analiza przypadków 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Pedoaudiologia 

K_W08,K_W04, 

K_W10,K_W13, 

K_W35,K_W17, 

K_W29,K_U04, 

K_U07, K_U31, 

K_U17, K_K01 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

prezentacje multimedialne, ćwiczenia 

praktyczna 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny,  prezentacje ustne, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, ocena przez kolegów,   

sprawdzenie osiągnięcia wiedzy w obszarze 

umiejętności praktycznych zarówno tych, które 

dotyczą komunikowania się jak i proceduralnych 

(manualnych) wymaga bezpośredniej obserwacji 

studenta demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 

standaryzowanego i jego modyfikacji 

Otoneurologia 

K_W08,K_W04, 

K_W13,K_W35, 

K_W29,K_U04, 

K_U31, K_U17, 

K_K01 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

prezentacje multimedialne, ćwiczenia 

praktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Systemy leczenia 

niedosłuchów i głuchoty 

K_W02, K_W04, 

K_W12,K_W15, 

K_W29,K_W35, 

K_U01, K_U04, 

K_U07, K_U16, 

K_K01 

 

wykład informacyjny 

(konwencjonalny), metody 

eksponujące, dyskusja dydaktyczna, 

analiza przypadków, film, 

prezentacje multimedialne, ćwiczenia 

praktyczna 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny 

Grupa przedmiotów II 

 NAUKI OGÓLNE  
Technologie informacyjne 

K_W31, K_W27, 

K_W26, K_U37, 

K_U34,K_U21, 

K_U30, K_K01 

K_K02 

wykład informacyjny  i problemowy 

z prezentacją 

multimedialną, dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie z oceną, kolokwium, przedłużona 

obserwacja 
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Profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych 

K_W13, K_W23, 

K_W35, K_U05, 

K_U27, K_U33, 

K_U28, K_K01 

 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, wykład 

konwersatoryjny, metody 

eksponujące, dyskusja dydaktyczna, 

prezentacje multimedialne 

zaliczenie pisemne, prace pisemne 

Kwalifikowana pierwsza 

pomoc 

K_W34, K_U36, 

K_K03,K_K01, 

K_K02 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, dyskusja dydaktyczna, 

debata, ćwiczenia praktyczne,  

studium przypadku 

zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, 

przedłużona obserwacja 

 

 

Zakażenia 

wewnątrzszpitalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W04, K_W23, 

K_W24,K_W35, 

K_U02, K_U22, 

K_U28, K_U27, 

K_K01 

 

 

 

 

 

 

 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, wykład 

konwersatoryjny, metody 

eksponujące, dyskusja dydaktyczna, 

prezentacje multimedialne 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, 

przedłużona obserwacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biostatystyka 

K_W31,K_W32, 

K_W35, K_U27, 

K_U33, K_K01 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, wykład 

konwersatoryjny, metody 

eksponujące, dyskusja dydaktyczna, 

prezentacje multimedialne 

zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, 

przedłużona obserwacja 

Organizacja i zarządzanie 

w ochronie zdrowia 

K_W25,K_W26, 

K_W35,K_W27, 

K_U29, K_U30, 

K_K03 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, wykład 

konwersatoryjny, metody 

eksponujące, dyskusja dydaktyczna, 

prezentacje multimedialne 

 

zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, 

przedłużona obserwacja 

Propedeutyka zdrowia 

publicznego 

K_W30, K_W35, 

K_U27, K_U28, 

K_U34, K_K01 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, pokaz 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny,  prezentacje ustne, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, ocena przez kolegów,   
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sprawdzenie osiągnięcia wiedzy w obszarze 

umiejętności praktycznych zarówno tych, które 

dotyczą komunikowania się jak i proceduralnych 

(manualnych) wymaga bezpośredniej obserwacji 

studenta demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 

standaryzowanego i jego modyfikacji 

Zdrowie środowiskowe 

K_W03, K_W13, 

K_W35, K_U05, 

K_U27,K_U28, 

K_K01 

wykład informacyjny, metody 

eksponujące, dyskusja dydaktyczna, 

prezentacje multimedialne, pokaz 

 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Grupa przedmiotów III 

PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

Badania subiektywne i 

obiektywne słuchu 

 

 

 

 

K_W08, K_W10, 

K_W11, K_U06, 

K_U07, K_U16, 

K_K01 

 

 

 

Wykłady: informacyjny, 

problemowy, konwersatoryjny, 

dyskusja dydaktyczna, analiza 

przypadków, 

symulacje, film, 

 

zaliczenie pisemne, zaliczenie praktyczne, 

przedłużona obserwacja, obserwacja i ocena 

przez kolegów, - Sprawdzenie osiągnięcia 

wiedzy w obszarze umiejętności praktycznych 

zarówno tych, które dotyczą komunikowania się 

jak i proceduralnych (manualnych) wymaga 

bezpośredniej obserwacji studenta 

demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 

standaryzowanego i jego modyfikacji, 

Prezentacje ustne oparte  o przygotowane 

materiały wizualne z wykorzystaniem 

multimediów, pisemne sprawdziany wiadomości 

obejmujące pytania otwarte,  testy. 

Elementy nauki o języku 

K_W18, K_W19, 

K_W20, K_W35, 

K_U18, K_U19, 

K_U20, K_K01 

 

Wykłady: informacyjny, 

problemowy, konwersatoryjny, 

dyskusja dydaktyczna, analiza 

przypadków, 

symulacje, 

 

 

 

 

 

 

zaliczenie pisemne, zaliczenie praktyczne, 

przedłużona obserwacja, obserwacja i ocena 

przez kolegów, - Sprawdzenie osiągnięcia 

wiedzy w obszarze umiejętności praktycznych 

zarówno tych, które dotyczą komunikowania się 

jak i proceduralnych (manualnych) wymaga 

bezpośredniej obserwacji studenta 

demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 
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standaryzowanego i jego modyfikacji, 

Prezentacje ustne oparte  o przygotowane 

materiały wizualne z wykorzystaniem 

multimediów, pisemne sprawdziany wiadomości 

obejmujące pytania otwarte,  testy. 

Fonetyka i fonologia 

języka polskiego 

K_W18, K_W19, 

K_W20, K_W35, 

K_U18, K_U19, 

K_U20, K_K01 

 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, prezentacje 

multimedialne, dyskusja 

dydaktyczna, debata oksfordzka 

Zaliczenie pisemne, sprawdzian wiedzy 

praktycznej, Krótkie sprawdziany przed 

rozpoczęciem ćwiczeń 

„wejściówki”, konspekt, przedłużona 

obserwacja 

Surdopedagogika 

K_W18, K_W19, 

K_W20, K_W35, 

K_U18, K_U19, 

K_U20, K_U26, 

K_K01 

 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

praca nad projektem 

kolokwium pisemne, kolokwium ustne,  

przedłużona obserwacja, egzamin pisemny, 

egzamin praktyczny,  prezentacje ustne, 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, ocena przez kolegów,   

sprawdzenie osiągnięcia wiedzy w obszarze 

umiejętności praktycznych zarówno tych, które 

dotyczą komunikowania się jak i proceduralnych 

(manualnych) wymaga bezpośredniej obserwacji 

studenta demonstrującego umiejętność w czasie 

tradycyjnego egzaminu klinicznego lub egzaminu 

standaryzowanego i jego modyfikacji 

Akustyka słuchu 

K_W05, K_W06, 

K_U02, K_U21, 

K_U22, K_K01 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, dyskusja dydaktyczna, 

analiza przypadków, metody 

symulacyjne (studium przypadku; 

pacjent symulowany), 

Zaliczenie pisemne: test - pytania zamknięte 

(wielokrotnego wyboru) oraz otwarte, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Rehabilitacja osób 

niedosłyszących 

K_W08,K_W13, 

K_W22, K_W35, 

K_U21, K_U23, 

K_K01 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, metody eksponujące: 

pokaz, dyskusja dydaktyczna, analiza 

przypadków, metody symulacyjne 

(studium przypadku; pacjent 

symulowany) 

Zaliczenie pisemne: test - pytania zamknięte 

(wielokrotnego wyboru) oraz otwarte, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Protezowanie 

niedosłuchów 

K_W07, K_W09, 

K_W23,K_W27, 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, ćwiczenia praktyczne, 

Zaliczenie pisemne: test - pytania zamknięte 

(wielokrotnego wyboru) oraz otwarte, 
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K_U10, K_U11, 

K_U12, K_13, 

K_U14, K_U15, 

K_U17, K_K01 

dyskusja dydaktyczna, analiza 

przypadków, prezentacje 

multimedialne 

pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Podstawy techniki 

medycznej 

K_W12, K_W35, 

K_U06, K_K01 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, pokaz, prezentacje, 

metody symulacyjne (studium 

przypadku) 

Zaliczenie pisemne: test - pytania zamknięte 

(wielokrotnego wyboru) oraz otwarte, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Profilaktyka uszkodzeń 

słuchu 

K_W03, K_W17, 

K_W15, K_W23, 

K_U05, K_U14, 

K_U22, K_K01 

 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, pokaz, prezentacje, 

metody symulacyjne (studium 

przypadku) 

Zaliczenie pisemne: test - pytania zamknięte 

(wielokrotnego wyboru) oraz otwarte, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte,  prezentacje ustne oparte  o 

przygotowane materiały wizualne z 

wykorzystaniem multimediów,  wypowiedzi 

ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, 

samoocena, ocena przez kolegów 

Język migowy 

K_W13, K_W18, 

K_W35, K_U21, 

K_U34, K_K01 

wykład informacyjny, pokaz, 

ćwiczenia praktyczne 
zaliczenie pisemne, zaliczenie praktyczne 

Emisja głosu i kultura 

żywego słowa 

K_W18, K_W19, 

K_W20, K_W35, 

K_U18, K_U19, 

K_U20, K_U26, 

K_K01 

wykład informacyjny, dyskusja 

dydaktyczna, analiza przypadków, 

prezentacje multimedialne, 

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, 

przedłużona obserwacja 

Grupa przedmiotów IV 

NAUKI SPOŁECZNE I 

BEHAWIORALNE 

    

Psycholingwistyka 

K_W14, K_W35, 

K_W29,K_U23, 

K_U34, K_K01 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, metody eksponujące: 

pokaz dyskusja dydaktyczna, analiza 

przypadków 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

prezentacje ustne oparte  o przygotowane 

materiały wizualne z wykorzystaniem 

multimediów,  wypowiedzi ustne w powiązaniu z 

analizowaną literaturą, samoocena, ocena przez 

kolegów 
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Grupa przedmiotów VI 

DO WYBORU 

 

Pedagogika z elementami 

dydaktyki medycznej 

K_W28, K_W35, 

K_U26, K_U21, 

K_U34,K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, dyskusja dydaktyczna, 

analiza przypadków,  metody 

eksponujące:  pokaz 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 Historia zdrowia publicznego 
K_W22, K_W35, 

K_U32, K_K01 

Podstawy socjologii 

K_W14, K_W28, 

K_W35,K_U23, 

K_U34, K_K01, 

K_K02 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 
Socjologia medycyny 

K_W14, K_W28, 

K_W35,K_U23, 

K_U34, K_K01, 

K_K02 

Choroby nowotworowe 

K_W08, K_W12, 

K_W29, K_W13, 

K_W35, K_U31 

K_U17, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 Zagadnienia prawno-

organizacyjne prowadzenia 

działalności gospodarczej 

K_W25, K_W26, 

K_W27,K_W35, 

K_U29, K_U30, 

K_K01 

Promocja zdrowia 
K_W23, K_W35, 

K_U22, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 
Edukacja zdrowotna 

K_W23, K_W35, 

K_U22, K_K01 

Psychoonkologia 

K_W14, K_W16, 

K_W23, K_W24 

K_W35, K_U23, 

K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 
Psychologia jakości życia 

K_W14, K_W16, 

K_W23, K_W24 

K_W35, K_U23, 

K_K01 

Podstawy prawa 

K_W25, K_W27, 

K_W35, K_U29, 

K_K01 

 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy 
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Prawo w pracy 

K_W25, K_W27, 

K_W35, K_U29, 

K_K01 

Podstawy ekonomii 

K_W25, K_W26, 

K_W35, K_U30, 

K_U29, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy 
Przedsiębiorczość 

K_W25, K_W26, 

K_W35, K_U30, 

K_U29, K_K01 

Organizacja opieki 

długoterminowej 

K_W08, K_W12, 

K_W29, K_W13, 

K_W35, K_U31, 

K_U17, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 
Gerontologia społeczna 

K_W08, K_W12, 

K_W29, K_W13, 

K_W35, K_U31, 

K_U17, K_K01 

Finansowanie w ochronie 

zdrowia 

 

K_W25, K_W26, 

K_W35, K_U30, 

K_U29, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 Ekonomika zdrowia 

K_W25, K_W26, 

K_W35, K_U30, 

K_U29, K_K01 

Międzynarodowe problemy 

zdrowia 

K_W23, K_W35, 

K_U22, K_K01 wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 Medycyna podróży 
K_W23, K_W35, 

K_U22, K_K01 

Edukacja pacjenta 

K_W21, K_W23 

K_U28, K_U29 

K_U22, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 Dziecko niepełnosprawne 

K_W21, K_W23 

K_U28, K_U29 

K_U22, K_K01 

Komunikacja społeczna 

K_W13,  K_W14 

K_W35,  K_U21, 

K_U34,  K_K01 

wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 
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EBM 

K_W31,  K_W32, 

K_U27,  K_U32, 

K_U33,  K_K01 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

w pracy 

K_W23, K_W25, 

K_W30, K_U24, 

K_U25, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy, 

 Profilaktyka uzależnień 

K_W23, K_W25, 

K_W30, K_U24, 

K_U25, K_K01 

Europejska polityka 

zdrowia 

K_W21, K_W23 

K_U28, K_U29 

K_U22, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy 
European Public Health 

K_W30, K_U34, 

K_K01 

Samoleczenie 

K_W14, K_W35, 

K_U23, K_U27, 

K_U34, K_K01 wykład informacyjny, wykład 

problemowy, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy 
Doradztwo rehabilitacyjne 

K_W14, K_W35, 

K_U23, K_U27, 

K_U34, K_K01 

Wykłady 

ogólnouniwersyteckie 

K_W13, K_W35, 

K_U34, K_K01 
wykład informacyjny zaliczenie  na podstawie obecności 

Wykład kursowy 
K_W13, K_W35, 

K_U34, K_K01 

 

Muzykoterapia 

 

K_W17, K_W35, 

K_U21, K_K01 
wykład informacyjny, wykład 

problemowy, dyskusja dydaktyczna, 

analiza przypadków,  metody 

eksponujące:  pokaz 

zaliczenie pisemne, przedłużona obserwacja, 
pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące 

pytania otwarte, testy,  

 
 

Filozofia i podstawy etyki 

 

K_W21, K_W35, 

K_U22, K_K01 

WYCHOWANIE FIZYCZNE Wychowanie fizyczne 
K_W35,  K_U04, 

K_K01 

Metody oglądowe: - pokaz z 

objaśnieniem, film. Metody słowne: - 

opis, objaśnienie, wyjaśnienie. 

Metody nauczania ruchu: - 

analityczna, syntetyczna i globalna. 

 test sprawności motorycznej, przedłużona 

obserwacja 
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Metody nauczania techniki w grach 

sportowych: - powtórzeniowa. 

Metody stosowane w kształtowaniu 

zdolności motorycznych: 

-powtórzeniowa, obwodowo – 

stacyjna. 

Formy ćwiczeń:- zespołowa, - 

frontalna, - indywidualna. 

Formy nauczania gier sportowych: - 

ścisła, - fragmentów gry,  gra szkolna 

LEKTORAT Z JĘZYKA 

POLSKIEGO 
Język obcy 

K_W13, K_U35, 

K_K01 

 

 

analiza tekstów: czytanie, 

tłumaczenie, wymowa, prezentacje, 

referaty, konwersacje, słuchowiska 

egzamin i zaliczenie pisemne 

PRAKTY WAKACYJNE 

 

Praktyki wakacyjne 

 

 

 

 

 

K_W12, K_W29, 

K_W11, K_W33 

K_U06, K_U10,  

K_U15, K_U17,  

K_U37, K_U38,  

K_U39, K_K01, 

K_K02, K_K03, 

K_K04 

studium przypadku, obserwacja pracy 

fizjoterapeutów, - praktyczne 

wykonanie zleconych  czynności przy 

pacjencie 

zaliczenie praktyczne 

SEMINARIUM 

LICENCJACKIE 
Seminarium licencjackie 

K_W31, K_W32, 

K_W35, K_U32, 

K_U33, K_U35, 

K_K01 

dyskusja dydaktyczna, analiza 

literatury 

Ocena pracy dyplomowej przez opiekuna 

oraz zdanie egzaminu dyplomowego 

Praktyki** 

Wymiar praktyk 150 godzin 
Forma odbywania praktyk Praktyki mają charakter obowiązkowy wynikający z planu studiów i programu kształcenia. Studenci odbywają praktyki w jednostkach 

Collegium Medicum. Po uzyskaniu zgody Dziekana student może odbywać praktykę w placówce, która realizuje świadczenia o profilu 

zgodnym z zakresem praktyki i ma możliwości zrealizowania programu praktyki. Student zobowiązany jest do przedłożenia Dziekanowi 

pisemnego potwierdzenia przyjęcia studenta na praktykę, wydanego przez kierownika placówki. 
Zasady odbywania praktyk 

  

 Nad prawidłową realizacją praktyk czuwa opiekun praktyk na kierunku audiofonologia. Student w trakcie praktyk powinien nabyć 

umiejętności niezbędne do nienagannego wykonywania badań diagnostycznych, doboru aparatów słuchowych,  prowadzenia dokumentacji 

medycznej pacjentów oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji słuchu i mowy w zakresie objętym tematem praktyki. Wpis 

do dzienniczka praktyk dokonuje osoba odpowiedzialna za praktyki, po zrealizowaniu wszystkich regulaminowych zadań. Wszelkie 

wątpliwości należy zgłaszać do Koordynatora praktyk. Na praktykach obowiązuje regulamin BHP danej jednostki.  Ostatecznego 

zaliczenia praktyk dokonuje w dzienniczku praktyk Koordynator praktyk, po zatwierdzeniu przez kierownika (opiekuna) praktyk. 
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Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS 

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty uczenia się:  

 
Dyscyplina naukowa lub artystyczna 

Punkty ECTS 

liczba % 

1.  Nauki o zdrowiu 118 34% 

2. Nauki medyczne 62 66% 

    

Grupy przedmiotów zajęć Przedmiot 
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n
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Grupa przedmiotów I 

PODSTAWOWE NAUKI 

MEDYCZNE 

Fizjologia 3  3  1,0 1,2 
Psychologia 3  3  1,0 0,9 
Biologia medyczna 2  2  1,2 1,0 
Genetyka 1  1  0,5 0,5 
Anatomia narządu słuchu,  mowy  

i równowagi 
4  4  1,6 2,2 

Patologia słuchu, mowy i 

równowagi 
8  8  4,4 2,0 

Badania przesiewowe słuchu 3  3  1,2 1,5 
Otolaryngologia 3  3  1,0 1,2 
Foniatria 3  3  1,8 1,7 
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Neuropsychlogia 2  2  1,0 0,9 
Diagnostyka audiologiczna 5  5  3,6 3,0 
Otolaryngologia dziecięca 1  1  0,6 0,9 
Podstawy logopedii 3  3  2,4 0,9 
Pediatria 3  3  2,3 0,7 
Choroby układu nerwowego 3  3  1,2 1,1 
Geriatria 3  3  1,2 1,8 
Epidemiologia w zdrowiu 

publicznym 
2  2  0,7 0,8 

Pedoaudiologia 4  4  1,8 1,7 

Otoneurologia 3  3  2,5 1,0 
Systemy leczenia niedosłuchów i 

głuchoty 
2  2  1,8 1,8 

Grupa przedmiotów II 

 NAUKI OGÓLNE  

Technologie informacyjne 2 2   1,0 1,2 
Profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych 
2 2   1,0 0,9 

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 1   0,8 1,2 

Zakażenia wewnątrzszpitalne 2 2   0,8 0,7 

Biostatystyka 2 2   0,8 0,7 
Organizacja i zarządzanie w 

ochronie zdrowia 
2 2   0,8 0,7 

Propedeutyka zdrowia publicznego 4 4   1,6 1,5 

Zdrowie środowiskowe 2 2   1,6 1,5 

       Grupa przedmiotów III 

PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

 

Badania subiektywne i obiektywne 

słuchu 
2 2   0,6 2,0 

Elementy nauki o języku 3 3   2,1 2,1 
Fonetyka i fonologia języka 

polskiego 
3 3   1,4 1,2 

Surdopedagogika 5 5   2,0 1,9 

Akustyka słuchu 2 2   1,2 1,0 
Rehabilitacja osób 

niedosłyszących 
7 7   5,8 4,8 

Protezowanie niedosłuchów 5 5   1,25 3,5 
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Podstawy techniki medycznej 2 2   1,2 1,1 

Profilaktyka uszkodzeń słuchu 3 3   2,5 0,7 

Język migowy 5 5   2,2 2,5 
Emisja głosu i kultura żywego 

słowa 
2 2   1,6 1,0 

         Grupa przedmiotów IV 

NAUKI SPOŁECZNE I 

BEHAWIORALNE 

Psycholingwistyka 

 

 
2 2   0,6 0,7 

Grupa przedmiotów VI 

DO WYBORU 

 

Pedagogika z elementami 

dydaktyki medycznej 

 2   2 1,2 0,8 
Historia zdrowia publicznego 

 

Podstawy socjologii 

 
2   2 2,5 0,7 

Socjologia medycyny 

 

Choroby nowotworowe 

 
1   1 0,6 0,5 Zagadnienia prawno-organizacyjne 

prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Promocja zdrowia 

 
2   2 0,8 0,7 

Edukacja zdrowotna 

 

Psychoonkologia 

 
2   2 0,8 0,7 

Psychologia jakości życia 

 

Podstawy prawa 

 
2   2 2,5 0,7 

Prawo w pracy 

 

Podstawy ekonomii 

 
2   2 2,5 0,7 

Przedsiębiorczość 
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Organizacja opieki 

długoterminowej 

 2   2 0,8 0,7 
Gerontologia społeczna 

 

Finansowanie w ochronie zdrowia 

 
2   2 0,8 0,7 

Ekonomika zdrowia 

 

Międzynarodowe problemy 

zdrowia 

 1   1 0,8 0,7 
Medycyna podróży 

 

Edukacja pacjenta 

 
1   1 1,2 1,1 

Dziecko niepełnosprawne 

 

Komunikacja społeczna 

 
2   2 2,0 0,7 

EBM 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 

 
2   2 2,0 0,7 

Profilaktyka uzależnień 

 

Europejska polityka zdrowia 

 
2   2 1,2 1,1 

European Public Health 

 

Samoleczenie 

 
2   2 1,2 1,1 

Doradztwo rehabilitacyjne 

 

Wykłady ogólnouniwersyteckie 4   4 3,3 1,2 
Wykład kursowy 

Muzykoterapia 
2   2 1,6 0,4 

Filozofia i podstawy etyki 
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Wychowanie fizyczne  0 0   - - 

Lektorat z języka obcego  7   7 4,0 6 

Praktyki           6 6   5,1 8 

Seminarium licencjackie  15   15 9,3 15 

Zajęcia inne wymagane  0 0   - - 

RAZEM 
180 

100% 

119 

66% 

61 

34% 

55 

30,4% 

107,9 

59,9% 

99,9 

55,5% 
 

 załącznikiem do programu studiów jest opis treści programowych dla przedmiotów 

** Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej: 

- 6 miesięcy - w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 

- 3 miesięcy - w przypadku studiów drugiego stopnia. 

*** Praca dyplomowa jest:% 

- obligatoryjna w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 

- fakultatywna w przypadku studiów pierwszego stopnia. 

**** nazwy dyscyplin naukowych oraz artystycznych muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. 

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818) 

***** dotyczy profilu ogólnoakademickiego 

****** dotyczy profilu praktycznego 

Program studiów – część B) 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) 


