
UCHWAŁA NR 43/2022 
SENATU 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 24 października 2022 r.  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów 

Podyplomowych w zakresie „Seksuologii Klinicznej”, 
„Seksuologii Sądowej”, „Podyplomowych studiów medycyny 
ubezpieczeniowej i orzecznictwa”. 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 i art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 

pkt 11 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z § 9 ust. 3 Regulaminu 

Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącego 

załącznik do Zarządzenia nr 172/2021 Rektora z dnia 21 września 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu Studiów 

Podyplomowych w zakresie „Seksuologii Klinicznej”, „Seksuologii Sądowej”, 

„Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa” i otrzymuje brzmienie 

załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Zbigniew GACIONG 
PRZEWODNICZĄCY SENATU 

 
 
 
 
 
 
 

Jednostka kompetencyjna:  
Centrum Kształcenia Podyplomowego 



 

  
Centrum Kształcenia 

Podyplomowego 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały nr 43/2022 Senatu WUM z dnia 24.10.2022 r. 

 
 

PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

  

NAZWA STUDIÓW  Seksuologia kliniczna 

CEL STUDIÓW 

Przekazanie wiedzy dotyczącej: biologicznych podstaw seksualności 
człowieka; psychofizjologii seksualności człowieka; normy w 
zachowaniach seksualnych; dysfunkcji i zaburzeń seksualnych; metod 
diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice 
seksuologicznej; seksuologii sądowej i społecznej; filozofii, kultury i 
etyki seksualności człowieka. 
Wykształcenie praktycznych umiejętności: seksuologicznego badania 
podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń 
seksualnych.  
Wykształcenie kompetencji społecznych:  umiejętność samodzielnej 
rozmowy na tematy związane z seksualnością człowieka pozbawionej 
ocen i osądów w rozumieniu indywidualności pacjentów, umiejętność 
rzetelnej edukacji seksualnej w oparciu w współczesną wiedzę, 
umiejętność formułowania wypowiedzi z zakresu zdrowia seksualnego 
w użyciu terminologii fachowej jak i bezpośrednich komunikatów, 
znajomość i stosowanie się do podstawowych praw seksualnych 
człowieka, znajomość i przestrzeganie kodeksu etyki  seksuologa.  
Przygotowanie absolwentów do pracy: w zakresie diagnostyki i terapii 
zaburzeń seksualnych  w poradniach seksuologicznych, klinikach i 
szpitalach psychiatrycznych. 

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są do lekarzy i psychologów zainteresowanych 
zdobyciem wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw seksualności 
człowieka oraz osób, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy  
z dziedziny seksuologii.  

WYMAGANIA OGÓLNE (W 
TYM POZIOM 
WYKSZTAŁCENIA) 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem 
psychologicznym (tytuł magistra psychologii) lub medycznym (lekarz).  
W szczególnych wypadkach na studia zakwalifikowane mogą być 
osoby będące na ostatnim roku w/w studiów jako wolni słuchacze. 
Wnioski osób z wykształceniem innym niż psychologiczne bądź 
lekarskie (tj. pedagodzy, pielęgniarki, położne, edukatorzy, 
wychowawcy, nauczyciele, prawnicy, sędziowie) rozpatrywane są 
indywidualne. Kandydaci z wykształceniem innym niż mgr psychologii 
lub lekarz biorą udział w rozmowach kwalifikacyjnych, podczas których 
weryfikowana jest podstawowa wiedza z zakresu psychopatologii oraz 
głównych zaburzeń psychicznych, ogólnej wiedzy z zakresu praw 
człowieka oraz indywidualnych uwarunkowań do pracy z pacjentem 
seksuologicznym.  



CZAS TRWANIA STUDIÓW 

3 semestry (310 godzin zajęć): 
• 160 godzin wykładów 
• 90 godzin warsztatów 
• 60 godzin superwizji grupowej 

WARUNKI UKOŃCZENIA 
STUDIÓW ORAZ 
UZYSKANIA ŚWIADECTWA 

Zaliczenie egzaminów cząstkowych po każdym semestrze. Zaliczenie 
superwizji. Zaliczenie egzaminu końcowego. 

SPOSÓB WERYFIKACJI I 
UDOKUMENTOWANIA 
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Weryfikacja efektów uczenia się nastąpi poprzez: 
• obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieobecności  <20% 
wszystkich zajęć) 
• zaliczenie egzaminów cząstkowych w formie pisemnej 
• ustne zaliczenie superwizji – omówienie studium przypadku 
• zdanie ustnego egzaminu kończącego studia                                                                                                          
 
Dokumentacja efektów uczenia się: 
• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

    

LP. BLOK WYKŁADÓW (zajęcia teoretyczne) LICZBA GODZN PUNKTY ECTS 

1 Wstęp do seksualności człowieka. 30 5 

2 Klinika dysfunkcji i zaburzeń seksualnych. 30 5 

3 
Zaburzenia seksualne w przebiegu zaburzeń psychicznych oraz 
chorób somatycznych. 

25 4 

4 
Metody diagnostyczne i metody leczenia stosowane w klinice 
seksuologicznej. 

25 4 

5 Seksuologia sądowa. 25 4 

6 
Seksualność człowieka w ujęciu głównych nurtów filozoficznych i 
religijnych. Seksualność człowieka w Polsce i na świecie. Kwestie 
etyczne, społeczne, moralne. 

25 4 

RAZEM: 160 26 

    

    

LP. BLOK WARSZTATÓW (zajęcia praktyczne) LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS  

1 

Kobiecość, męskość, seksualność. Moja kobiecość, moja 
męskość, moja seksualność. Trening interpersonalny rozmowy o 
płci, seksualności innych osób i własnej seksualności. 

10 

5 Seksuologiczne badanie podmiotowe. Trening seksuologicznego 
badania podmiotowego. Ćwiczenia w parach. Psychodrama. 

10 

Dysfunkcje seksualne. Studium przypadku – analiza. Spotkanie   z 
pacjentem – badanie podmiotowe. 

8 

2 

Zaburzenia identyfikacji. Studium przypadku – analiza. Spotkanie 
z pacjentem – badanie podmiotowe. 

6 

6 

Rozmowy o seksualności z dzieckiem i dorosłym. 10 

Perwersje. Studium przypadku – analiza. Spotkanie z pacjentem 
– badanie podmiotowe. 

6 

Sprawca przemocy seksualnej. Studium przypadku – analiza. 
Spotkanie z pacjentem – badanie podmiotowe. 

10 

3 

Opiniowanie sądowo-seksuologiczne. Analiza akt sprawy. Zasady 
tworzenia opinii sądowo-seksuologicznej. 

10 

5 
Diagnoza i leczenie dysfunkcji seksualnych w różnych 
podejściach terapeutycznych. Dysfunkcje i zaburzenia seksualne 
w podejściu psychodynamicznym oraz poznawczo-
behawioralnym. 

20 

RAZEM 90 16 

    

    

 SUPERWIZJA GRUPOWA (zajęcia praktyczne) 
LICZBA GODZN PUNKTY ECTS 

 60 10 

    

    

 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ 310 

 ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 52 

 

 

 

 

 



 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI CZĄSTKOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYK 
DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6-8 PRK1 

   

KOD 
EFEKTU 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
CZĄSTKOWYCH 

ODNIESIENIE DO CHARAKTERYSTYK 
DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA 
POZIOMACH 6-8 PRK2 

WIEDZA  

E_W.1 
posiada wiedzę o seksualności człowieka w ujęciu 
społecznym, międzykulturowym, filozoficznym, 
religijnym, moralnym, prawnym 

P7S_WG 

E_W.2  
posiada wiedzę o anatomicznych, fizjologicznych, 
psychologicznych aspektach seksualności człowieka 

P7S_WG 

E_W.3  
zna aktualną klasyfikację zaburzeń seksualnych 
według obowiązujących systemów (ICD-10, DSM-IV) 

P7S_WG 

E_W.4  
posiada wiedzę z zakresu diagnostyki, leczenia, 
rokowania w obrębie podstawowych jednostek 
seksuologicznych 

P7S_WG 

E_W.5 

posiada wiedzę z zakresu współwystępowania 
zaburzeń seksualnych w innych jednostkach 
chorobowych: psychicznych, somatycznych oraz 
jako objawów niepożądanych stosowanych środków 
terapeutycznych 

P7S_WG 

E_W.6 
zna etiologię, statystyki oraz teorie przestępczości 
seksualnej 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

E_U.1  potrafi przeprowadzić badanie podmiotowe z 
zakresu zaburzeń seksualnych 

P7S_UW 

E_U.2 

potrafi wnioskować na podstawie wywiadu oraz 
postawić wstępne rozpoznanie kliniczne, 
zaproponować i wyjaśnić podstawowe informacje z 
zakresu współcześnie stosowanych metod 
terapeutycznych 

P7S_UW 

E_U.3 potrafi zastosować najpopularniejsze metody 
diagnostyczne, w tym narzędzia testowe 

P7S_UW 

E_U.4 
potrafi przeprowadzić badanie sądowe sprawcy 
przestępstwa seksualnego oraz na tej podstawie 
sporządzić rzetelną opinię w charakterze biegłego  

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

E_KS.1  

umiejętność samodzielnej rozmowy na tematy 
związane z seksualnością człowieka pozbawionej 
ocen i osądów w rozumieniu indywidualnych praw 
pacjentów  

P7S_KO 

 
1 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z 

późn. zm.) 
2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218) 



E_KS.2 umiejętność rzetelnej edukacji seksualnej w oparciu 
w współczesną wiedzę opartą na dowodach  

P7S_KO 

E_KS.3 
umiejętność formułowania wypowiedzi z zakresu 
zdrowia seksualnego w użyciu terminologii fachowej 
jak i prostych bezpośrednich komunikatów 

P7S_KO 

E_KS.4 
kultura wypowiedzi na tematy związane z 
seksualnością człowieka 

P7S_KO 

E_KS.5 znajomość i stosowanie się do podstawowych praw 
seksualnych człowieka 

P7S_KO 

E_KS.6 
ma świadomość konieczności przestrzegania 
kodeksu etyki seksuologa 

P7S_KR 

E_KS.7 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego 

P7S_KK 

 


