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  Opona twarda (dura mater)
  Opona pajęcza (pajęczynówka, arachnoid mater)
  Opona miękka (pia mater)
Układ przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego
  Jama podpajęczynówkowa
  Komory mózgowe
Ogólna topografia mózgu
  Półkule mózgowe
Kora mózgowa
  Funkcjonalne okolice kory
Pień mózgu
Budowa wewnętrzna półkul mózgowych
  Istota biała
Ukrwienie mózgowia
  System tętnicy szyjnej wewnętrznej
  Układ tętniczy kręgowo-podstawny
  Koło tętnicze mózgu
3. Elementy neurologii 
Metody badania
  Badanie neurologiczne
  Badanie radiologiczne
  Badanie czynności bioelektrycznej mózgu
Częste zaburzenia neurologiczne
  Uraz mózgu
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  Synteza symboliczna (quasi-przestrzenna)
Zaburzenia orientacji przestrzennej
  Zaburzenia oceny miejsca i położenia
  Zaburzenie zapamiętywania miejsca
Zaburzenia orientacji topograficznej
  Trudności ze znajdowaniem drogi
Apraksja konstrukcyjna
  Status pojęcia „apraksja konstrukcyjna"
  Strona uszkodzenia a apraksja konstrukcyjna
  Różnice jakościowe a strona uszkodzenia
  Apraksja konstrukcyjna a umiejscowienie uszkodzenia
  Rozstrzygnięcie istniejących niejasności
  Zaburzenia towarzyszące
  Apraksja czołowa
  Apraksja konstrukcyjna jako zespół dyskoneksji
Aleksja i akalkulia przestrzenna
  Aleksja przestrzenna
  Akalkulia przestrzenna
Zaburzenia przestrzenne: uwagi ogólne
Zespół jednostronnego zaniedbywania przestrzeni (unilateral spatial neglect, USN)
  Badanie diagnostyczne zaniedbywania stronnego
  Strona uszkodzenia a zespół jednostronnego zaniedbywania przestrzeni
  Lokalizacja uszkodzeń powodujących zaniedbywanie
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Agnozja wzrokowa
  Wzrokowa agnozja przedmiotów
  Agnozja symultatywna (symultanagnozja)
  Prozopagnozja (agnozja twarzy)
  Agnozja barw
  Status pojęcia „agnozja wzrokowa"
Aleksja bez agrafii
  Aleksja odwracalna
Omamy i halucynacje wzrokowe
Drażnienie prądem elektrycznym
8. Asymetria półkul mózgowych 
Koncepcja dominacji półkulowej
  Preferencja ręki a dominacja półkulowa
Badania nad uszkodzeniami jednostronnymi
  Percepcja wzrokowa a asymetria
  Percepcja dotykowa
  Percepcja słuchowa
  Kolejność w czasie
  Prawa półkula a porozumiewanie się
  Pamięć i uczenie się
  Funkcje emocjonalne
  Obustronne następstwa uszkodzeń jednostronnych
  Uwaga a prawa półkula
  Brak wytrwałości ruchowej
  Uszkodzenie jednostronne
  Znajomość
Hemisferektomia
  Porażenie połowicze dziecięce
  Hemisferektomia u dorosłych
Komisurotomia mózgowa (przecięcie połączeń spoidłowych)
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  Percepcja dotykowa
  Percepcja słuchowa
  Funkcje językowe
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10. Diagnoza neuropsychologiczna 
Teoretyczna koncepcja pracy klinicznej
Stosowanie testów w praktyce klinicznej
  Ostrożnie z kwantyfikacją (wynikami liczbowymi)
  Ostrożnie z trafnością fasadową
  Uwarunkowania poziomu wykonania
  Objawy i zespoły objawów (syndromy)
  Neuropsychologiczny zespół objawów
  Metoda skrajnych przypadków
Sprawdzanie hipotez w pojedynczych przypadkach
  Historia choroby pacjenta
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  Rozpoznanie nieustalone
11. Mózg a zachowanie: szerszy kontekst 
Główna orientacja
Dziedziny pokrewne
  Neuropsychologia poznawcza
  Neurologia behawioralna
  Neuropsychiatria
Zaburzenia rozpoznawania tożsamości (misidentification disorders) — obszar na styku różnych dyscyplin
Zadania neuropsychologii klinicznej
  Diagnoza neuropsychologiczna: przegląd problematyki
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