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Nabycie wiedzy dotyczącej przygotowania się człowieka do rodzicielstwa w sferze zdrowotnej,
psychicznej, społecznej; pogłębienie wiedzy z zakresu prenatalnego okresu rozwoju człowieka;
wyrobienie przekonania o statusie ontycznym płodu ludzkiego, istocie i wartości życia, szacunku wobec
poczętego dziecka, tworzeniu więzi między rodzicami a dzieckiem w okresie prenatalnym; zapoznanie się
z istotą poradnictwa prenatalnego; poznanie skutków zabiegu przerwania ciąży; poznanie metod
regulacji urodzeń; poznanie wartości rodzicielstwa zastępczego.

Wymagania wstępne:

Przekonanie o potrzebie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. zna istotę odpowiedzialnego rodzicielstwa

K_W15

M1_W04,

2. klasyfikuje i potrafi moralnie ocenić metody planowania
poczęć

K_W19

S1A_W07,

3. umie rozpoznać współczesne zagrożenia odpowiedzialnego
rodzicielstwa

K_U06

H1A_U04,
S1A_U02,
S1A_U06,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Umiejętności

4. potrafi uchwycić różnicę między naturalnym planowaniem
rodziny a antykoncepcją

K_U11
K_U14

S1A_U06,
S1A_U07,
S1A_U05,
S1A_U06,

Kompetencje społeczne

5. potrafi doradzić, jaką wybrać metodę regulacji poczęć

K_K06

6. widzi wartość poradnictwa prenatalnego

K_K07

H1A_K04,
S1A_K04,
H1A_K04,
S1A_K04,

7. umie zachęcić małżonków do rodzicielstwa zastępczego
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Odpowiedzialne macierzyństwo

4

2. Odpowiedzialne ojcostwo

4

3. Wczesne macierzyństwo

2

4. Diagnostyka prenatalna

2

5. Utrata wczesnych i późnych ciąż

2

6. Samotne macierzyństwo i samotne ojcostwo

2

7. Depresja poporodowa

2

8. Metody regulacji poczęć

8

9. Aborcja i syndrom poaborcyjny

2

10. Adopcja dziecka

2

Metody kształcenia

wykład informacyjny z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści

Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin ustny

1,2,3,4,

* praca pisemna/esej/recenzja

5,6,7,

Formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin (ustny) obejmujący wiedzę z wykładów i podanej literatury.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest oddanie pracy pisemnej w czasie trwania zajęć
dydaktycznych.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

14

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

