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Zapoznanie się z problemami prokreacyjnymi nastolatków, ich fizyczną i psychologiczną gotowością do rozrodu oraz
antykoncepcją młodocianych. Nabycie wiedzy o rodzajach stosowanej antykoncepcji, jej skutków zdrowotnych.
Poznanie problemów związanych z niepłodnością oraz możliwości zaradzenia problemowi poprzez techniki sztucznej
prokreacji i NaProTechnology. Ukazanie problemów w sferze seksualnej. Kształtowanie postawy wrażliwości i
odpowiedzialności wobec kwestii w sferze prokreacji.

Wymagania wstępne:

Wiedza z anatomii i fizjologii układu rozrodczego
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

wiedza

KOD

1

EP1

wie, na czym polega świadomość własnego ciała
(pozytywnego nastawienia do natury i płodności)

K_W05

2

EP2

zna zintegrowany model opieki medycznej
skoncentrowany na ludzkiej płodności

K_W05

3

EP3

wie, czym zajmuje się NaProTechnology

K_W05

1

EP4

potrafi promować profilaktykę płodności i wypowiadać
się klarownie na jej temat

K_U07
K_U08

2

EP5

potrafi ocenić, na czym polegają nowo powstałe trendy
promujące "prawa kobiet" służące celom
reprodukcyjnym zamiast prokreacyjnym

K_U09

1

EP6

widzi potrzebę edukacji młodzieży, narzeczonych,
małżonków i społeczeństwa w związku ze wzrostem
liczby par niepłodnych

K_K02

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: wybrane zagadnienia z prokreacji
Forma zajęć: wykład
1. Gotowość ludzka do rozrodu

3

2

2. Wybór antykoncepcji jako środka regulacji poczęć

3

2

3. Niepłodność

3

4

4. Metody wspomaganego rozrodu (ART)

3

3

1/3

5. Techniki naturalnej prokreacji (NaProTechnology)

3

2

6. Klimakterium i andropauza

3

2

1. Gotowość nastolatków do prokreacji

3

4

2. Późne rodzicielstwo

3

2

3. Moralne kwestie antykoncepcji i naturalnych metod planowania rodziny

3

4

4. Stanowisko Kościołów i religii do ART

3

3

5. Problem rozrodczości w związkach homoseksualnych

3

2

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład informacyjny z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści; praca w grupach;
dyskusja
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

EGZAMIN USTNY

EP2,EP3,EP5

PREZENTACJA

EP4,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP1,EP4,EP6
Zaliczenie wykładów jest ocenie uzyskanej podczas egzaminu; obejmuje wiedzę z wykładów, podanej literatury oraz
treści nabytych w czasie prezentacji przez poszczególne grupy.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji przez poszczególne grupy.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 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

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot

3

wybrane zagadnienia z prokreacji

3

wybrane zagadnienia z prokreacji [wykład]

3

wybrane zagadnienia z prokreacji [ćwiczenia]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
egzamin
zaliczenie z
oceną

0,67
0,33
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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

6

Studiowanie literatury

30

Udział w konsultacjach

12

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4
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