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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień 

Sylabus modułu: Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami 
seksuologii (11-R1S-13-r1_25) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot 
rok akademicki 2014/2015 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Ocena końcowa modułu to ocena z kolokwium. 

informacje 
dodatkowe 

Do systemu USOSWeb i do indeksu wpisana zostanie jedynie ocena końcowa 
modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład r1_25_fs_1 

prowadzący dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Podstawowe pojęcia auksologiczne, sfery i aspekty rozwoju osobniczego człowieka 

2. Kryteria periodyzacji życia ludzkiego 

3. Etapy rozwoju człowieka z uwzględnieniem czynników endogennych  i egzogennych 

4. Model rozwoju seksualnego i profil seksualny człowieka ( tożsamość i rola płciowa, 

orientacja seksualna, fizjologia seksualności, reprodukcja) 

5. Charakterystyka  poszczególnych etapów rozwoju psychoseksualnego człowieka (okres 

preedypalny, edypalny, utajenia dorastania i dorosłości)  

6. Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie) 

7. Dysfunkcje seksualne 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

40 

opis pracy 
własnej 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium 
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studenta 
organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec. Podstawy seksuologii. PZWL Warszawa 2010  

K. Imieliński. Medycyna i seks. PWN Warszawa 1987 

W. Fijałkowski. Seks okiełznany?. Twórcze przeżywanie płci. Wrocław 1991 

A.L. I. Trobisch. Być kobietą. Warszawa 1991 

A. L. McGinnis. Sztuka miłości czyli o sekretach trwałego szczęścia w małżeństwie. Warszawa 

2005 

J. McDowell. Dawać, brać. Kochać. Kraków 1992 

W.B. Skrzydlewski. Planowanie rodziny-wyzwanie moralne. Kraków 1998 

W.B. Skrzydlewski. Palące problemy seksualności. Kraków 2003 

W. Półtawska.  Eros iuvetntus. Poznań 2010 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia r1_25_fs_2 

prowadzący dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot 
grupa(-y)  
treści zajęć  

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec. Podstawy seksuologii. PZWL Warszawa 2010  

K. Imieliński. Medycyna i seks. PWN Warszawa 1987 
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W. Fijałkowski. Seks okiełznany?. Twórcze przeżywanie płci. Wrocław 1991 

A.L. I. Trobisch. Być kobietą. Warszawa 1991 

A. L. McGinnis. Sztuka miłości czyli o sekretach trwałego szczęścia w małżeństwie. Warszawa 

2005 

J. McDowell. Dawać, brać. Kochać. Kraków 1992 

W.B. Skrzydlewski. Planowanie rodziny-wyzwanie moralne. Kraków 1998 

W.B. Skrzydlewski. Palące problemy seksualności. Kraków 2003 

W. Półtawska.  Eros iuvetntus. Poznań 2010 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium pisemne r1_25_w_1 

kod(-y) zajęć  r1_25_fs_1, r1_25_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zgodne z treściami przedstawionymi w ramach wykładu. 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium zawiera pytania opisowe. 

informacje 
dodatkowe 

 


