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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień 

Sylabus modułu: Naturalne metody planowania rodziny (11-R1S-12-r1_26) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl> 
rok akademicki 2014/2015 
semestr zimowy  
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Średnia ocen wyciągana ze wszystkich sposobów weryfikacji efektów 
kształcenia   

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład  r1_26_fs_1 
prowadzący Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl> 
grupa(-y)  
treści zajęć Płciowość jako dar i zadanie, elementy anatomii, fizjologia cyklu miesiączkowego, 

higiena intymna 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

15 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Praca z literaturą przedmiotu  

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

K. Kosmala, Odpowiedzialni za…, Katowice 2013. 
M. Ombach, W drodze do prawdziwej miłości, Warszawa 2002.  
J. Rötzer, Sztuka planowania rodziny, Warszawa 2005. 
E. Wójcik, Naturalne planowanie rodziny, 2007. 

literatura 
uzupełniająca 

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Città del Vaticano 1986 (przekład). 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje  
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dodatkowe 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia r1_26_fs_2 
prowadzący Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl> 
grupa(-y)  
treści zajęć Rozpoznanie okresu płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

15 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Jak w opisie modułu  

organizacja 
zajęć  

Analiza kart obserwacji  

literatura 
obowiązkowa 

Karty ćwiczeń na kurs podstawowy według metody prof. dr med. J. Rötzera, Warszawa 
2008.  

literatura 
uzupełniająca 

J. Rötzer, Ja i mój cykl, Warszawa 2007. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

 

 
nazwa kod 

kolokwium pisemne r1_26_w_1 
kod(-y) zajęć  r1_26_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl> 
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grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Por. treść zajęć  

kryteria oceny Umiejętność prawidłowego wyznaczania dni płodnych i niepłodnych w cyklu 
miesiączkowym kobiety  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Praca pisemna – prawidłowa interpretacja kart obserwacji  

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

Zaliczenie ustne r1_26_w_2 
kod(-y) zajęć  r1_26_fs_1, r1_26_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl> 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Jak w opisie modułu oraz „treści zajęć”  

kryteria oceny Wiedza na temat naturalnych metod planowania rodziny, umiejętność 
wykorzystania posiadanej wiedzy w celu rozwiązania konkretnego przykładu 
(interpretacji kart obserwacji)  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Losowanie pytań przygotowanych przez prowadzącego  
Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy 
Prowadzący rezerwuje sobie możliwość zamiany (w wyjątkowych sytuacjach) 
odpowiedzi ustnej na formę pisemną  

informacje 
dodatkowe 

 

 


