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Cel, program,
zakładane efekty
kształcenia

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu
seksuologii społecznej rozumianej zgodnie z koncepcją K. Imielińskiego jako
społeczna nauka o kulturowych determinantach ludzkich zachowań
seksualnych.
Program zawiera trzy moduły:
a. moduł seksuologii klinicznej – w ramach tego modułu seksuologia
zostanie ukazana jako nauka interdyscyplinarna, obejmująca część
medyczną (seksuologia kliniczna), część społeczną (seksuologia
społeczna) oraz część prawną (seksuologia sądowa). Przedstawione
zostaną podstawy klinicznej wiedzy o seksualności, psychofizjologii
seksualnej, zagadnienie normy i zaburzeń w życiu seksualnym,
podstawowe techniki terapii.
b. moduł seksuologii społecznej – w ramach tego modułu Ukazane
zostaną podstawy wiedzy z zakresu społecznych nauk o seksualności,
mechanizmy społecznego tworzenia seksualności, mechanizmy
powstawania kulturowych norm życia seksualnego oraz oporu wobec
nich. Przedstawione zostaną społeczne konsekwencje obowiązywania
norm seksualnych, zjawisko wykluczenia seksualnego, dyskryminacji
ze względu na seksualność. Przedstawiona zostanie społeczna wiedza o
seksualności w kontekście edukacji seksualnej oraz życia małżeńskorodzinnego.
c. moduł aksjologii życia seksualnego - przedstawienie szerokiego
kontekstu aksjologicznego związanego z ludzkim życiem seksualnym.
Przedstawione zostaną różne modele etyki seksualnej, wzory moralne
życia seksualnego w różnych środowiskach i ich uwarunkowania,
obowiązujące normy prawne w przedmiotowym zakresie.
Ponadto program studium przewiduje:

• wykłady specjalne zaproszonych gości
• warsztaty związane z problematyką seksualności (warsztaty gender,
warsztaty transpłciowe, warsztaty profilaktyki zdrowia seksualnego,
warsztaty antydyskryminacyjne itp.)
• konferencje i panele dyskusyjne związane z zagadnieniami seksuologii
społecznej
Osoby prowadzące
zajęcia

Wykłady, konwersatoria i warsztaty prowadzić będą m.in.:
Dr Mariola Bieńko – socjolożka seksualności, ISNS UW
Dr hab. Jacek Kochanowski – socjolog seksualności, teoretyk queer, ISNS UW
Prof. Magdalena Środa – filozofka, etyczka, IF UW
Prof. Małgorzata Fuszara – socjolożka prawa, specjalistka w zakresie gender
studiem, ISNS UW
Prof. Jacek Kurczewski – antropolog i socjolog obyczajów i prawa, ISNS UW
Dr Andrzej Depko – seksuolog kliniczny i społeczny, Polskie Towarzystwo
Medycyny Seksualnej, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Dr Robert Kowalczyk – seksuolog kliniczny, psycholog, Krakowska
Akademia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo
Seksuologiczne
Prof. Wojciech Pawlik – socjolog moralności, ISNS UW
Doktoranci i doktorantki Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością:
Agata Stasińska, Monika Kłosowska, Wiktor Dynarski, Marta Olasik, Łukasz
Paszkowski, Karol Kierzkowski, Rafał Morusiewicz

Tryb, forma, zakres
tematyczny

Studia odbywają się w trybie zaocznym – zjazdy co dwa tygodnie w soboty i
niedziele.
Zakres tematyczny związany jest z interdyscyplinarnym charakterem studiów,
zawierającym wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych i
nauk o zdrowiu.

Czas trwania i sposób
oceniania efektów
uczenia się, kryteria
zaliczenia

Studia trwają dwa semestry (jeden rok) i obejmują 320 godzin dydaktycznych
obejmujących 60 punktów ECTS.
Wykłady kończą się egzaminem w formie ustnej lub pisemnej. Inne formy
zajęć (ćwiczenia, warsztaty) kończą się zaliczeniem na ocenę.
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest
uzyskanie 60 punktów ECTS oraz obrona pracy dyplomowej.

Koszt studium

Całość: 4 000 PLN (2 000 PLN za semestr)

Warszawa
Adres studium oraz
informacje kontaktowe ul. Nowy Świat 69
pokój 112
(telefon, mail)
tel. (0-22) 55-20-175
seksuologia@isns.uw.edu.pl
Termin rekrutacji i

Od 1 lipca do 30 września br.

limit miejsc
Limit miejsc: 40
Warunki rekrutacji

Wymagane dokumenty

Kandydat lub kandydatka musi mieć ukończone studia wyższe (licencjat lub
magisterium) oraz złożyć w terminie wymagane dokumenty. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
•
•
•
•
•

podanie o przyjęcie na studia,
życiorys,
dyplom ukończenia studiów wyższych,
2 zdjęcia,
poświadczona przez UW kopia dowodu osobistego

