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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek studiów 
POŁOŻNICTWO 

Profil studiów □  ogólnoakademicki    X  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Studium Filozofii i Psychologii 

Kontakt (tel./email): 85 686 5085;   85 748 5497;           sfp@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Barbara Polityńska-Lewko 

Osoba(y) prowadząca(e): mgr Krystyna Walejewska – Iwaszko 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 

brak wymagań wstępnych 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)  X   II stopnia (magisterskie) □  jednolite magisterskie □ 

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  X   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  X   II   □   III  □   I V  □   V  □          Semestr studiów: 1   X   2  □    3   □   4  □  5  □   6  □ 7   □   8  □    9   □  10  □   

Nazwa modułu/przedmiotu:  PSYCHOLOGIA PROKREACYJNA  

I  PRENATALNA 

ECTS  1 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy X    fakultatywny □ 

Język wykładowy:  polski   X     obcy   □ 

Miejsce realizacji: 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA ZAJĘĆ 
 

Liczba godzin  

Wykład  30 

Seminarium   

Ćwiczenia   

Samokształcenie /bez nauczyciela 15 

E-learning   

Zajęcia praktyczne   



 

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

RAZEM  45 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 
 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

Wyposażenie w wiedzę psychologiczną dotyczącą okresu prenatalnego, psychologicznych aspektów ciąży i 

macierzyństwa, zaburzeń poporodowych i pomocy psychologicznej.- roli i znaczenia elementarnej pomocy 
psychologicznej w działaniach zawodowych.  

Uwrażliwienie na osobowy rozwój człowieka od momentu poczęcia . 

Umiejętność korzystania z wiedzy psychologicznej w pracy zawodowej; odpowiedzialność za systematyczne 

pogłębianie wiedzy i umiejętność zastosowania jej w praktyce zawodowej, współpracy z psychologiem w 

sytuacjach zawodowych. 
Metody dydaktyczne 

 

wykład multimedialny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, sytuacyjna 

 

Narzędzia 

dydaktyczne 

rzutnik multimedialny 

 

MACIERZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia 

się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia 

się:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące

** 

 

WIEDZA 

 

B.W.5 
podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii prenatalnej i 
prokreacyjnej; 

P6S_WG 
P6S_WK 

obserwacja 
aktywności 

studenta w 

czasie zajęć 

zaliczenie ustne W 

B.W.6 

etapy rozwoju dziecka od poczęcia do narodzin, czynniki 
psychospołeczne warunkujące jego rozwój w okresie 
prenatalnym i czynniki sprzyjające tworzeniu się więzi rodziców z 
dzieckiem poczętym; 
 

P6S_WG 
P6S_WK 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

W 

B.W.7 
psychospołeczne aspekty kolejnych okresów w życiu kobiety od 
pokwitania do senium; 

P6S_WG 
P6S_WK  

obserwacja 
aktywności 

W 



 

 studenta w 
czasie zajęć 

B.W.9 
specyficzne problemy występujące w poszczególnych okresach 
życia kobiety (okres dojrzewania, okołoporodowy, klimakterium), 
szczególnie wynikające z barier w komunikowaniu się; 

P6S_WG 
P6S_WK 

zaliczenie ustne W 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

B.U4. 

rozpoznawać problemy psychospołeczne macierzyństwa 
małoletnich i kobiet w późnym wieku oraz wskazywać rolę 
wychowania seksualnego w życiu człowieka; 
 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

ocena 

przygotowania     
i udziału w 

dyskusji 

 

 

 

 

 

zaliczenie ustne 

W 

B.U5. 

rozpoznawać problemy psychologiczne związane z prokreacją 
(zaburzenia płodności, aborcja, poronienie, utrata dziecka w 
okresie okołoporodowym) i udzielać wsparcia psychicznego; 
 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

W 

B.U6. 
rozpoznawać problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne 
występujące u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz w 
okresie klimakterium; 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

obserwacja 

aktywności 

studenta w 
czasie zajęć 

W 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K03 

samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z 
zasadami etyki, w tym 
przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad 
pacjentem; 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

ocenianie 
ciągłe przez 

nauczyciela 

 

 

 

ulotka /esej 

refleksyjny  

 

W 

K04 
ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności 
zawodowe; 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

W 

K05 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem 
problemu; 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

W 

K06 
przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 
reakcje własne i pacjenta; 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

W 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; BN – samokształcenie/bez nauczyciela ; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; EL- e-learning  
 



 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  
 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 30 

Udział w ćwiczeniach/(wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów)  

Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 15 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie 5 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

 

52 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  1 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 1. Miejsce psychologii w badaniach nad prokreacją. Biologiczny, społeczny i psychologiczny wymiar 

prokreacji. 

3 

2. Psychofizyczny rozwój człowieka w okresie prenatalnym. 3 

3. Czynniki psychospołeczne warunkujące jego rozwój w okresie prenatalnym 4 

4. Rozwój więzi dziecka i rodziców w okresie płodowym życia dziecka; czynniki wzmacniające i 

zaburzające.  

3 

5. Psychologiczne aspekty ciąży i macierzyństwa. 4 

6. Sytuacje psychologicznie trudne w położnictwie: aborcja, poronienie, niepłodność i utrata dziecka w 

okresie   

 

5 



 

    okołoporodowym 

7. Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. 4 

8. Diagnoza, profilaktyka i pomoc psychologiczna. 4 

ĆWICZENIA   

SEMINARIA   

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

  

  

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

  

  

SAMOKSZTAŁCENIE materiałów edukacyjne - ulotka informacyjna dla rodziców lub esej refleksyjny: 
tematy (do wyboru): 

- czynniki psychospołeczne warunkujące jego rozwój w okresie prenatalnym 

- czynniki sprzyjające tworzeniu się więzi rodziców z dzieckiem poczętym  

 
15 

 

 
 

E- LEARNING   

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA 1. Bielawska-Batorowicz, E., (2006), Psychologiczne aspekty prokreacji, Śląsk, Wydawnictwo Naukowe. 

2. Heszen I. Sęk H. [red.], (2007) Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
3. Iwanowicz-Palus G., Makara-Studzińska M. [red], (2008).  Psychologia w położnictwie i ginekologii. 

   Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

4. Banasiak - Parzych B. (2007). Depresja poporodowa - przyczyny, skutki, zapobieganie. 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

1. Kaźmierczak M., Gebuza  G., Gierszewska M. Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. Problemy  
    Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 503-511 

2. Kornas-Biela D., (2004), Wokół początku życia ludzkiego, Wydawnictwo: PAX 

3. Kornas-Biela D. (2007).  Psychologia prenatalna człowieka. Medycyna Praktyczna. Ginekologia i 
Położnictwo,           

    1: 14-23  

4. Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk  E. [red.], Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie   

    interdyscyplinarne. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 
 

EFEKTY UCZENIA 

SIĘ 

 

NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 

 

NA OCENĘ 5 

wyżej wymienione 

formujące metody 

60 70 80 90           100 



 

weryfikacji osiągnięcia 
zamierzonych efektów 

kształcenia oceniono 

systemem procentowym 

U4 – U6   
Realizacja zleconego zadania 

K03 - K06   

Samoocena oraz opinie kolegów/koleżanek 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

Zaliczenie ustne: min 60%  

Ulotka/esej: max 10 pkt  

Aktywność: max 10 pkt do zdobycia przez studenta 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 
□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

X zaliczenie 

 

Data opracowania programu: 30.09.2020 r.  

 

Program opracował: Krystyna Walejewska – Iwaszko 

 

 

 

 

  


