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Cele przedmiotu:
Zapoznanie z podstawowymi aspektami i uwarunkowaniami problemów osób dorosłych w życiu seksualnym.
Kształtowanie postawy odpowiedzialnego i wrażliwego podejścia do problemów pojawiających się w sferze życia
seksualnego.

Wymagania wstępne: Posiadanie wiedzy w zakresie treści merytorycznych przedmiotu "Podstawy seksuologii"

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje istotę i opisuje przyczyny poszczególnych
zaburzeń w sferze seksualnej K_W051 EP1

wyjaśnia trudności w określaniu normy i patologii w
życiu seksualnym człowieka K_W052 EP2

umiejętności

rozpoznaje przyczyny powstawania różnych problemów
w życiu seksualnym człowieka K_U031 EP3

proponuje rozwiązania poszczególnych problemów w
życiu seksualnym człowieka K_U042 EP4

kompetencje społeczne

zachowuje ostrożność i jest wrażliwy na kwestie
związane z problemami pojawiającymi się w życiu
człowieka w sferze seksualnej

K_K051 EP5

wykazuje odpowiedzialność za własne zachowanie w
obliczu problemów potencjalnych klientów oraz za
własne zachowania w tej sferze

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: problemy życia seksualnego

Forma zajęć: wykład

21. Problemy życia seksualnego - ich istota i epidemiologia oraz granice normy i patologii 4 0

22. Klasyfikacje i etiopatogeneza dysfunkcji seksualnych indywidualnych i interakcyjnych 4 0

33. Zaburzenia poziomu potrzeby seksualnej i preferencji seksualnych 4 0

44. Zaburzenia identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej 4 0

25. Problemy życia seksualnego małżonków w aspekcie ich stanu somatycznego i psychologicznego 4 0

26. Nietypowe zachowania seksualne 4 0
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wykład z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści i ilustracji; metoda heurystyczna
Metody kształcenia

Carnes P. (2001): Od nałogu do miłości, Poznań

Cohen R. (2005): Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, Kraków

Imieliński K. (1990): Seksiatria. Patologia seksualna, Warszawa

Imieliński K. (1990): Seksiatria. Psychofizjologia seksualna, Warszawa

Lew-Starowicz Z. (2004): Encyklopedia erotyki, Warszawa

Lew-Starowicz Z. (2000): Seksuologia sądowa, Warszawa

Literatura podstawowa

Buss D. (2007): Morderca za ścianą, Gdańsk

Hajcak F., Garwood P. (2002): Dlaczego ze sobą sypiamy. Nieseksualne powody, dla których ludzie uprawiają seks, Gdańsk

Lew-Starowicz Z. (red.) (1992): Problemy seksualne w różnych specjalnościach lekarskich, Warszawa

Nicolosi J.J. (2011): Wstyd i utrata przywiązania, Bydgoszcz

Pelamatti L. (2005): Bolesna miłość. Kiedy seksualność dzieli małżonków, Kraków

Suchcicki A. (red.) (2002): Wieczne dzieci czy dorośli, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu uzyskiwane na podstawie wyniku kolokwium (testu z pytaniami otwartymi) obejmującego
wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 problemy życia seksualnego Nieobliczana

4 problemy życia seksualnego [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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