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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień 

Sylabus modułu: Prokreacja w aspekcie biologicznym (11-R2S-14-r2_12) 

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  r2_12_fs_1 
prowadzący Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl> 
grupa(-y)  
treści zajęć Naturalne metody planowania rodziny (charakterystyka), naprotechnologia, 

procedura in vitro, środki antykoncepcyjne 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Praca z literaturą przedmiotu  

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

J. Rötzer, Ja i mój cykl, Warszawa 2007.  
Płodność. Powrót do źródeł, red. M. Zimoń, M. Zimoń, 2012. 

literatura 
uzupełniająca 

M. Dziewiecki, Seksualność – błogosławieństwo czy przekleństwo, Kraków 2004.  
K. Knotz, Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga, Częstochowa 
2009. 
J. Nagórny, Płciowość – miłość – rodzina, Lublin 2009.  
Ch. West, Teologia ciała dla początkujących, Warszawa 2009. 
M. i P. Wołochowiczowie, Seks po chrześcijańsku. Jak w pełni wykorzystywać Boży dar 
płciowości, Częstochowa 2012. 
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adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia r2_12_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) 

15 

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.  
Liga małżeństwo małżeństwu, Ćwiczenia. 24 zapisy autentycznych cykli do 
zinterpretowania, Piaseczno 2006. 

literatura 
uzupełniająca 

J. Kippley, S. Kippley, Sztuka naturalnego planowania rodziny, Piaseczno 2002 
(przekład). 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

 

 
nazwa kod 
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kolokwium pisemne r2_12_w_1 
kod(-y) zajęć  r2_12_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

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

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Por. treść zajęć  

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

przebieg procesu 
weryfikacji 

Praca pisemna – prawidłowa interpretacja kart obserwacji  

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

Zaliczenie ustne r2_12_w_2 
kod(-y) zajęć  r2_12_fs_1, r2_12_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

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

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Jak w opisie modułu  

kryteria oceny Wiedza na temat naturalnych metod planowania rodziny (zdobyta w czasie 
wykładów oraz lektury wskazanej literatury) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Losowanie pytań przygotowanych przez prowadzącego  
Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy. Prowadzący rezerwuje możliwość zmiany 
odpowiedzi ustnej na pisemną formę zaliczenia 
 

informacje 
dodatkowe 

 

 


