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Wzór sylabusa przedmiotu 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: I Wydział Lekarski 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Audiofonologia, Studia stacjonarne , I stopnia 

Rok akademicki: 2017/2018 

Nazwa modułu/przedmiotu: Wprowadzenie do akustyki 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 34448 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka (NZME) 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof dr n. med Jacek Przybylski 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

II rok 

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

Semestr trzeci,  zimowy 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 
kierunkowy, fakultatywny): 

podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

Prof. Zbigniew Dunajski, dr Jakub Zieliński, dr Maria Sobol,            

mgr Tomasz Siedlecki. 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus): 

nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi 
dotyczące sylabusa): 

Tomasz Siedlecki   ;   tsiedlecki@wum.edu.pl 

Liczba punktów ECTS: 3 

2. Cele kształcenia   

1.  Celem nauczania jest  ukazanie studentom roli  akustyki w wyjaśnianiu i właściwym 
interpretowaniu procesów falowych zachodzących w przestrzeni wokół nas jak i w 
narządzie słuchu człowieka. 
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3. Wymagania wstępne  

1. , Student powinien posiadać wiedzę z fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej  

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą sylabus 

(kategoria: W-wiedza,  
U-umiejętności,  

K-kompetencje oraz numer 
efektu) 

Efekty kształcenia określają co student powinien 
wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać po zakończeniu 

zajęć. Efekty kształcenia wynikają z celów danego 
przedmiotu. Osiągniecie każdego z efektów powinno  być 

zweryfikowane, aby student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra 
Nauki bądź Uchwały Senatu 
WUM właściwego kierunku 

studiów. 

K_W03 

Student zna podstawy fizyczne akustyki a w 
szczególności fizykę fali akustycznej, elektroakustykę 

 

 

OM_W01 

K_W23 
Student rozumie podstawy fizyczne badań 
audiometrycznych i emisji otoakustycznej 

 

OM_W07 

K_W30 

Rozumie zjawiska fizyczne zachodzące podczas 
oddziaływania energii akustycznej na narząd słuchu 

 

OM_W01 

K_W37 

Student  zna i rozumie zasady pomaru dawek energii 
akustycznej na podstawie zaleceń krajowych i 

międzynarodowych 

. 

 

OM_W01 

K_W04 

Student rozumie zasady emisji i percepcji dźwięku oraz 
rozumie podstawy fizyczne procesów komunikacyjnych 

 

OM_W01 

K_U15                 Student potrafi pracować w zespole OM_U06 

   

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 30 Cały kurs  

Seminarium 20 1 20 

Ćwiczenia 10 3 10 
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6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Wykłady: 

W1. Drgania wymuszone i rezonans  -    Tomasz Siedlecki 
W2  Drgania sprzężone, dudnienia , mody drgań.- mgr Tomasz Siedlecki 
W3  Drgania strun, analiza Fouriera  - dr Jakub Zieliński 
W4  Fale sprężyste i ich propagacja, prędkość grupowa -  dr Jakub Zieliński 

       W5   Rezonatory, drgania słupów powietrza, drgania membran – mgr Tomasz Siedlecki 
       W6   Fale kapilarne i fale na wodzie.   -  mgr Tomasz Siedlecki 

W7   Pomiary natężenia i energii akustycznej- Prof. Zbigniew Dunajski 
       W8    Ultradźwięki i ich zastosowania  mgr Tomasz Siedlecki 
       W9   Zjawiska akustyczne w uchu środkowym i zewnętrznym – mgr Tomasz Siedlecki 

W10   Fale w uchu wewnętrznym, wzmacniacz ślimakowy, echo Kempa - mgr Tomasz Siedlecki 
W11   Zjawisko Dopplera i jego zastosowania – Prof. Zbigniew Dunajski 
W12  Promieniowanie źródła dźwięku – mgr Tomasz Siedlecki 
W13   Aparatura pomiarowa w akustyce – Prof. Zbigniew Dunajski 
W14   Akustyka instrumentów muzycznych – dr Jakub Zieliński 
W15   Akustyka mowy – dr Jakub Zieliński 
 
Seminaria: 
 
S1  Matematyka w akustyce  - mgr Tomasz Siedlecki 
S2  Układy drgające   - mgr Tomasz Siedlecki 
S3  propagacja fal i związki dyspersyjne- mgr Tomasz Siedlecki 
S4  Analiza Fourierowska dźwięku – dr Jakub Zieliński 
S5  Rezonatory i ich częstotliwości  - dr Jakub Zieliński 
S6 Akustyka pomieszczeń  - mgr Tomasz Siedlecki 
S7  Audiometria i pomiary progu  słyszalności – mgr Tomasz Siedlecki 
S8 Emisje otoakustyczne i maskowanie  - mgr Tomasz Siedlecki  
S9  Akustyka muzyczna – dr Jakub Zieliński 
S10  Formanty samogłosek i spektrogramy mowy- mgr Tomasz Siedlecki 
 
Ćwiczenia: 
 
C1 Pomiar częstotliwości rezonatora Helmholtza   
C2  Audiometria progowa i analiza fourierowska mowy 

       C3  Pomiar prędkości przepływu metodą Dopplera  

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

       K_W03 
          K_W30 
          K_W04 
          K_W30 
          K_W37 

W1,W2,W3,W4,W5,W6,
W7,W8,W9,W10,W11, 
W12,W13,W14,W15 
 

Test   egzaminacyjny  zdanie egzaminu 

K_W03 
K_W04 
K_W30 
K_W37 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7 
S8,S9,S10 
 

Zaliczenie zadań domowych 
oraz zaliczenie  dwóch własnych 
prezentacji w trakcie 
seminariów  

Poprawne rozwiązanie zadań  
i  rozumienie treści przedstawianych 
we własnej  prezentacji  
 
 

K_W03 
K_W23 
K_W04 
K_W37 

C1, 
C2,C3, 
 

Zaliczenie kolokwium ustnego z 
materiału ćwiczenia  
i  pisemnego sprawozdania z 
ćwiczenia,  

zdanie wszystkich kolokwiów  
i zaliczenie trzech sprawozdań 
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8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu:  
Egzamin testowy.. 

Do egzaminu testowego z akustyki dopuszczeni  są wszyscy, którzy zaliczyli  seminaria i 
ćwiczenia. Aby zdać test egzaminacyjny z akustyki należy uzyskać minimum 51% 
maksymalnej liczby  punktów z testu. Ocena końcowa z akustyki ustalana jest na podstawie 
sumy wszystkich punktów z testu egzaminacyjnego oraz punktów dodatkowych uzyskanych 
na seminariach. Na seminariach można a uzyskać dodatkowo maksymalnie 6 punktów. 
 

ocena kryteria 

2,0 (ndst)  

3,0 (dost) Uzyskanie minimum 51%  liczby punktów z samego testu  

3,5 (ddb) Uzyskanie   67% punktów z łącznej sumy punktów  

4,0 (db) Uzyskanie co najmniej  74% z łącznej sumy punktów 

4,5 (pdb) Uzyskanie minimum 80% z łącznej sumy punktów 

5,0 (bdb) Uzyskanie minimum 87% z łącznej sumy punktów 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa:  
 
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne: 
 
1. F.C.  Crawford        ”Fale”  PWN 
2.  Edward Ozimek  „Dźwięk i jego percepcja.  
                                   Aspekty fizyczne i psychoakustyczne” PWN 2002 

 3.   Skrypt do ćwiczeń z biofizyki. Praca zbiorowa (Oficyna Wydawnicza WUM).     

literatura  dodatkowa :  
   1.  Cz. Basztura  “ Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej” PWN 
   2. strona zawierająca animacje z akustyki :   www.acs.psu.edu/drussell 
 

10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta) 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 30 1 

Seminarium 20 1 

Ćwiczenia 10  

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej pracy 
przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. konieczność 
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przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 

Przygotowanie studenta do zajęć 15 0.5 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 15 0.5 

Inne (jakie?)   

Razem 90 3 

11. Informacje dodatkowe  
Wszystkie inne ważne dla studenta informacje nie zawarte w standardowym opisie np. dane kontaktowe do osoby 
odpowiedzialnej za dydaktykę, informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na 
zajęcia, informacja o konieczności wyposażenia się we własny sprzęt bhp; informacja o lokalizacji zajęć; link to strony 
internetowej katedry/zakładu itp. 
 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 


