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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Charakterystyka i analiza potrzeb oraz 
problemów rodziny 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Characteristics and analysis of the needs and 
problem of the family 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika  

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1-dostarczenie wiedzy na temat rodziny i jej znaczenia dla życia i funkcjonowania człowieka w 
wymiarze indywidualnym i społecznym 

C2- dostarczenie wiedzy na temat celu i zadań rodziny oraz wybranych problemów rodziny 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna, rozumie i opisuje dynamikę życia rodzinnego, potrafi  
zanalizować rodzinę i wskazać jej problemy, prognozować 
przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki 
planowanych działań w  praktyce pedagogicznej 

W_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wnikliwie obserwować   i przetwarzać informacje na 
temat życia rodzinnego 

K_U02 

U_02 Potrafi komunikować się ze specjalistami w zakresie 
problemów życia rodzinnego 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Uznaje wartość nauk pedagogicznych w zakresie rozumienia 
rodziny i jej problemów, zarówno w wymiarze teoretycznym, 
jak i praktycznym 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Rodzina jako forma życia człowieka-osoby;  
2. Człowiek a społeczność – problem dobra wspólnego;  
3. Cel i zadania rodziny;  
4. Wpływ postaw rodzicielskich i stylów wychowania na rozwój dziecka;  
5. Wybrane problemy wychowawcze ( podmiotowość, wolność, tolerancja, asertywność);  
6. Wybrane problemy rodziny dysfunkcjonalnej 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład problemowy egzamin Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja uczestnicząca Dyskusja uczestnicząca Arkusz oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Obserwacja uczestnicząca Obserwacja uczestnicząca Arkusz oceny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

 Ocena niedostateczna 

W - student nie zna terminów związanych z przedmiotem wykładu 

U - student nie potrafi zastosować podstawowych narzędzi badawczych koniecznych do 

analizy sytuacji rodziny 

K - student nie potrafi poddać analizie potrzeby i problemy rodziny  

Ocena dostateczna 
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W - student zna wybrane terminy związane z przedmiotem wykładu 

U - student potrafi zastosować podstawowe narzędzia badawcze konieczne do analizy 

potrzeb oraz problemów rodziny 

K - student rozumie potrzebę organizowania warsztatu pracy, ale nie potrafi skutecznie 

go zorganizować 

Ocena dobra 

W - student zna większość terminów związanych z przedmiotem wykładu 

U- student potrafi zastosować podstawowe narzędzia badawcze konieczne do analizy 

rodziny 

K- student rozumie potrzebę organizowania warsztatu pracy własnej, ale nie potrafi 

dobrze kierować zespołem  

Ocena bardzo dobra 

W- student zna wszystkie wymagane terminy związane z przedmiotem wykładu 

U- student potrafi zastosować poznane narzędzia badawcze konieczne do analizy 

rodziny, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się z profesjonalistami 

innych dziedzin 

K- student potrafi zorganizować własny warsztat pracy oraz zespołu, świadomie kieruje 

się normą personalistyczną w pracy z ludźmi 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J. Zamojska, O wychowaniu, Lublin 2002;  
J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2016; 
 Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M.Z. Stepulak, Lublin 2011 

 

 
 

Literatura uzupełniająca 

Dziecko w rodzinie: nadzieje i zagrożenia, red. T. Sakowicz, K. Gąsadzka, Kielce 2011 

B. Kiereś, Człowiek i wychowanie. Od osoby do osobowości, Lublin 2017 

 

 

 

 


