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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

2.  poziom kształcenia pierwszy 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia 

studiów 
stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Psychologiczne aspekty prokreacji 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_11 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu 

Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 
(skala 1-

5) 

r1_11_1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii prokreacyjnej. 

R1A_W2 
R1A_W5 
R1A_W6 
R1A_W7 
R1A_W8 

R1A_W11 

1 
3 
1 
1 
1 
3 

r1_11_2 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat psychologicznych aspektów prokreacji do rozumienia zjawisk życia małżeńskiego i rodzinnego. 

R1A_U4 
R1A_U5 
R1A_U6 
R1A_U7 

R1A_U10 

1 
1 
1 
1 
1 

r1_11_3 Student rozumie konieczność wszechstronnego samorozwoju oraz ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia 
do rozwiązywanych problemów charakterystycznych dla nauk o rodzinie. 

R1A_K1 
R1A_K4 

1 
1 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 2 
Wydział  

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 
 

 

3. Opis modułu 
Opis Celem modułu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat statusu metodologicznego psychologii prokreacyjnej oraz biologicznych, 

kulturowych i społecznych aspektów prokreacji. Omówione zostaną następujące zagadnienia: osiągnięcia rozwojowe w okresie prenatalnym, 
czynniki zaburzające rozwój dziecka, oczekiwanie narodzin dziecka jako kryzys rozwojowy małżeństwa, komunikacja z dzieckiem poczętym, 
psychologiczne aspekty narodzin, wybrane problemy diagnostyki prenatalnej, niepowodzenia prokreacyjne, psychologiczne konsekwencje 
sztucznego przerywania ciąży. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zaliczenie modułu Wprowadzenie do psychologii, socjologii i pedagogiki. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_11_w_1 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i 

uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_11_1, r1_11_2, r1_11_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

r1_11_fs_1 wykład przedstawienie wiedzy na temat 
psychologicznych aspektów rozwoju 
człowieka dorosłego 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

20 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do egzaminu 

30 r1_11_w_1 2 

suma godzin: 20 suma godzin: 30 suma punktów: 2 


