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Zapoznanie się z metodami naturalnego planowania rodziny (NPR), zasadami samoobserwacji podstawowych i
dodatkowych objawów płodności, poznanie różnic w formułowaniu kryteriów rozpoznawania okresu płodności i
niepłodności w poszczególnych metodach, szczegółowe poznanie reguł wyznaczających poszczególne fazy cyklu
miesiączkowego wg metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia (angielskiej), opanowanie umiejętności
nanoszenia na kartę obserwacji objawów płodności w metodzie angielskiej. Upowszechnienie NPR z punktu widzenia
zdrowia publicznego, zwrócenie uwagi na zagadnienie etyki i moralności w życiu małżeńskim i rodzinnym,
przygotowanie młodego pokolenia do życia w rodzinie, szanowania i sterowania własną płodnością, rozumienia
płodności jako daru, świadomości współdziałania małżonków w powoływaniu do życia nowego człowieka.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej wiedzy z anatomii i fizjologii układu rozrodczego człowieka.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

wiedza

Lp

KOD

posiada wiedzę na temat naturalnego planowania rodziny
i zna terminologię z tym związaną

K_W01
K_W05

1

EP1

2

EP2

3

EP3

1

EP4

prawidłowo interpretuje objawy płodności według
metody angielskiej

K_U01

2

EP5

umie posłużyć się w planowaniu rodziny metodą
angielską

K_U03
K_U04

1

EP6

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

zna wszystkie metody naturalnego planowania rodziny

K_W05

wie, na czym polegają różnice w interpretacji okresów
płodności w metodach jedno- i wielo-wskaźnikowych

K_W05

jest gotów upowszechniać NPR zgodnie z zaleceniami
WHO celem propagowania zdrowia publicznego

K_K02
K_K03
Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: metody naturalnego planowania rodziny
Forma zajęć: wykład
1. Metody regulacji poczęć

4

3
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2. Historia NPR

4

2

3. Metoda rytmu

4

2

4. Metoda Bilingsa

4

2

5. Metoda termiczna (ścisła i poszerzona)

4

2

6. Metody objawowo-termiczne (angielska, Rötzera, Kippleyów, Kramarek)

4

2

7. LAM

4

2

1. Reguły wyznaczania dni płodnych i niepłodnych w metodzie angielskiej

4

3

2. Interpretacja kart z cyklami typowymi

4

2

3. Interpretacja kart z cyklami nietypowymi

4

2

4. Interpretacja kart młodych dziewcząt

4

2

5. Interpretacja kart poporodowych

4

2

6. Interpretacja kart po odstawieniu antykoncepcji

4

2

7. Interpretacja kart w premenopauzie

4

2

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład informacyjny z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści;
ćwiczenia - interpretacje kart zapisanych zgodnie z regułami metody angielskiej dla poszczególnych sytuacji;
dyskusja
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3

PREZENTACJA

EP4,EP5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP4,EP5,EP6
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń (z
oceną) - na podstawie cząstkowych kolokwiów z interpretacji kart w poszczególnych fazach życia kobiety.
Warunkiem zaliczenia wykładów (z oceną) jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego wiedzę z
wykładów oraz podanej literatury.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny z zaliczenia wykładów + 1/2 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,754,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie ocen
pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z form
zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)
Sem.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4

Przedmiot

Rodzaj
zaliczenia

metody naturalnego planowania rodziny

4

metody naturalnego planowania rodziny [ćwiczenia]

4

metody naturalnego planowania rodziny [wykład]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną
zaliczenie z
oceną

0,50
0,50
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

12

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

8

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

0
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