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Zapoznanie z podstawowymi aspektami i uwarunkowaniami problemów osób dorosłych w życiu
seksualnym.

Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy w zakresie treści merytorycznych przedmiotu "Podstawy seksuologii".
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. definiuje istotę i opisuje przyczyny poszczególnych zaburzeń
w sferze seksualnej
Wiedza

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W08

H2A_W04,
M2_W02,

K_W11

2. wyjaśnia trudności w określaniu normy i patologii w życiu
seksualnym człowieka
3. rozpoznaje przyczyny powstawania różnych problemów w
życiu seksualnym człowieka
Umiejętności

S2A_W06,
K_U03

H2A_U04,
S2A_U02,
S2A_U03,

K_U08

4. proponuje rozwiązania poszczególnych problemów w życiu
seksualnym człowieka
5. zachowuje ostrożność i jest wrażliwy na kwestie związane z
problemami pojawiającymi się w życiu człowieka w sferze
seksualnej

H2A_U02,
S2A_U04,
K_K03

H2A_K03,
H2A_K06,
S2A_K03,

Kompetencje społeczne

6. wykazuje odpowiedzialność za własne zachowanie w obliczu
problemów potencjalnych klientów oraz za własne zachowania
w tej sferze
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Problemy życia seksualnego – ich istota i epidemiologia

2

2. Istota i granice normy i patologii w seksuologii

2

3. Klasyfikacje i etiopatogeneza dysfunkcji seksualnych indywidualnych i interakcyjnych

3

4. Zaburzenia poziomu potrzeby seksualnej

3

5. Zaburzenia preferencji seksualnych

4

6. Zaburzenia identyfikacji płciowej

2

7. Zaburzenia orientacji seksualnej

2

8. Problemy życia seksualnego małżonków w aspekcie ich stanu psychologicznego

4

9. Choroby somatyczne kobiet i mężczyzn a problemy w życiu seksualnym

2

10. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie

2

11. Nietypowe zachowania seksualne

2

12. Prezentacja projektów grupowych

2

Metody kształcenia

wykład z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści i ilustracji,
metoda heurystyczna
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin pisemny

1,2,3,4,

* projekt

5,6,

Egzamin pisemny &#8211; test z pytaniami otwartymi &#8211; obejmujący wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach obowiązkowych
oraz uzyskanie pozytywnej oceny za prezentację projektu (analizy wybranego obszaru trudności w sferze
seksualnej na podstawie wyników badań).
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

12

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

3

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

25

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

