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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wczesny autyzm dziecięcy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Childhood Autism 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Anna Szudra-Barszcz 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 2 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - wiedza z zakresu biologicznych podstaw zachowania oraz podstaw 
pedagogiki specjalnej.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - zapoznanie z wiedzą dotyczącą etiologii, objawów i diagnozy zaburzeń autystycznych.  

C2 - przedstawienie podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem poznawczym, 
społecznym i komunikacyjnym osób z autyzmem.  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna różne koncepcje przyczyn, specyfikę zaburzeń ze 
spektrum autyzmu oraz metody diagnozy autyzmu, rozumie specyfikę 
edukacji i terapii osób z ASD oraz różnorodne uwarunkowania 
procesów ich wychowania i nauczania-uczenia się; 

K_W04 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi ocenić wartość poszczególnych narzędzi  
wykorzystywanych do diagnozy autyzmu, jak też rozpoznać i ocenić  
sytuacje edukacyjne i terapeutyczne z uwzględnieniem specjalnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób z autyzmem;  

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do spotkania z osobami ze spektrum autyzmu. K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Etiologia autyzmu; neuroanatomiczne aspekty funkcjonowania osób z autyzmem; diagnoza autyzmu 
(kryteria diagnostyczne, narzędzia, etapy, diagnostyka różnicująca, diagnoza funkcjonalna); 
funkcjonowanie poznawcze osób z autyzmem; autyzm a niepełnosprawność intelektualna; 
funkcjonowanie społeczno-emocjonalne osób z autyzmem; specyfika języka i komunikacji osób z 
autyzmem; zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem; teoria umysłu; funkcje wykonawcze; 
możliwości edukacyjne osób z autyzmem.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_04 Wykład konwencjonalny, 
Wykład konwersatoryjny 

Egzamin Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_04 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Raport z obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_02 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Obecność na wykładzie, twórcze uczestnictwo w konwersacji oraz zespołowej analizie i ocenie 

omawianych problemów, pozytywna ocena z egzaminu końcowego.  

  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bluestone J.: Materia autyzmu. Łączenie wątków w spójna teorię, Fundacja Rozwiązać Autyzm, 
Warszawa 2015.  
Frith U.: Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, GWP, Gdańsk 2008.  
Olechnowicz H., Wiktorowicz R., Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.  
Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, GWP, Gdańska 2012.  

Literatura uzupełniająca 

Baron-Cohen S., Bolton P.: Autyzm. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, 
Kraków 1999.  
Grandin T., Panek R.: Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Copernicus Center 
Press Sp. z o.o., Kraków 2016.  
Błeszyński J. J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny 
zachowań Autystycznych, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.  

 

 


