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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Personalistic  basics of marriage and family 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III 2 

konwersatorium 15 III 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – nabywanie wiedzy dotyczącej małżeństwa i rodziny wypracowanej na gruncie personalizmu 

C2 – zapoznanie ze specyfiką chrześcijańskiego małżeństwa i 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 wybrane koncepcje człowieka; filozoficzne i teologiczne, 
psychologiczne, kulturowe i społeczne stanowiące podstawy 
myślenia i działania pedagogicznego  

K_W04 

W_02  Zna najważniejsze nurty i systemy pedagogiczne i ich 
uwarunkowania antropologiczne, rozumie ich konsekwencje dla 
małżeństwa i rodziny 

K_W11 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 
rodziny oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 
interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych 

K_U43 

U_02 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
formułować wątpliwości i argumentować stanowisko 
personalizmu 

K_U044 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K53 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Małżeństwo i rodzina w cywilizacji personalistycznej i kulturze chrześcijańskiej 
2. Małżeństwo jako służba naturze ludzkiej 
3. Małżeństwo jako sakrament Kościoła katolickiego 
4. Osobowy wymiar małżeństwa 
5. Małżeństwo powołaniem do doskonałości i świętości 
6. Rodzina jako społeczność naturalna 
7. Rodzina jako wspólnota osób 
8. Analiza wybranych problemów w oparciu o tradycję personalizmu 

 

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 konwersatoryjny egzamin protokół 

W_02 Metoda problemowa  protokół 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja aktywność notatki 

U_02    

U_….    
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Obserwacja uczestnicząca aktywność notatki 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 

W – nie zna terminów związanych z przedmiotem 

U- nie potrafi przeprowadzić analizy i interpretacji personalistycznych podstaw małżeństwa i rodziny 

K – nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy w opracowywaniu zagadnień związanych z 

przedmiotem  

Ocena dostateczna 

W – zna wybrane terminy związana z przedmiotem  

U- potrafi przeprowadzić elementarna analizę personalistycznych podstaw małżeństwa i rodziny 

K- rozumie potrzebę własnego warsztatu badawczego 

Ocena dobra 

W- zna większość terminów związanych z przedmiotem  

U- potrafi przeprowadzić analizę personalistycznych podstaw małżeństwa i rodziny 

K- jest przekonany o wadze zachowań profesjonalnych 

Ocenia bardzo dobra 

W – zna wszystkie wymagane terminy związane z przedmiotem  

U – potrafi zastosować poznane narzędzie badawcze do analizy personalistycznych podstaw 

małżeństwa i rodziny 

K- jest przekonany o wadze zachowań profesjonalnych i o konieczności kierowania się normą 

personalistyczną 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Jan Paweł II, Familiaris Consortio 
B. Kiereś, Prawda o małżeństwie, Lublin 2005 
B. Kiereś, Tylko rodzina! Lublin 2006 
B. Kiereś, Człowiek i wychowanie. Od osoby do osobowości, Lublin 2017 

Literatura uzupełniająca 

B. Kiereś, O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009 
J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2016 
K. Majdański, Wspólnota życia i miłości, Łomianki 2001 

 

 


