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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i 
profilaktyce 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Family as a system of connections in counseling 
and prevention 

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 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z pedagogiki rodziny 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zaznajomienie z wiedzą na temat systemowego ujęcia rodziny 

C2 – kształtowanie umiejętności posługiwania się systemowym ujęciem rodziny w praktyce 
pedagogicznej 
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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 Ma podstawową wiedzę o więziach w rodzinie, ich 
uwarunkowaniach i prawidłowościach 

K_W55 

W_02 Ma podstawową wiedzę na temat procesów komunikowania się 
w systemach rodzinnych 

K_W56 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w 
celu analizowania relacji w rodzinie 

K_U44 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i 
rozwoju prawidłowych więzi w rodzinie 

K_K 02 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Ogólna teoria systemów (twórca. Lata, szkoły) 
2. Schematyczne przedstawienie rodziny jako systemu powiązań 
3. Terminologia w systemowym ujęciu rodziny 
4. Fazy życia rodzinnego 
5. Typy rodzin w ujęciu systemowym 
6. Podejście systemowe w rozumieniu konfliktów w rodzinie 

 

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 konwencjonalny egzamin protokół 

W_02 Metoda problemowa aktywność  

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja aktywność notatki 

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Obserwacja uczestnicząca aktywność notatki 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Ocena niedostateczna 

W – nie zna terminów związanych z przedmiotem 

U – nie potrafi zastosować podstawowej wiedzy z zakresu systemowego ujęcia rodziny 

K – nie posiada kompetencji w zakresie systemowego ujęcia rodziny 

Ocena dostateczna 

W – zna wybrane terminy związane z przedmiotem 

U – potrafi zastosować podstawową wiedzę z zakresu systemowego ujęcia rodziny 

K – potrafi określić zasób wiedzy dotyczącej systemowego ujęcia rodziny 

Ocena dobra 

W - Zna większość terminów związanych z przedmiotem 

U – potrafi zastosować podstawową wiedzę  z zakresu systemowego ujęcia rodziny 

K – docenia znajomość wiedzy z zakresu systemowego ujęcia rodziny i gotów jest ją pogłębiać 

Ocena bardzo dobra 

W – zna wszystkie wymagane terminy związane z przedmiotem 

U – potrafi zastosować wiedzę  w analizie systemów rodzinnych, potrafi używać języka 

specjalistycznego i porozumiewać się z profesjonalistami innych dziedzin 

K – docenia znajomość wiedzy z zakresy systemowego ujęcia rodziny i gotów jest ja pogłębiać i 

stosować w praktyce pedagogicznej 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i 
niezadowolonych z małżeństwa, Lublin 1992 
De Barbaro B., systemowe rozumienie rodziny, Kraków 1994  

Literatura uzupełniająca 

Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Lublin 2008 
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg 2005 
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Rostowska T., Peplińska A., Psychospołeczne apsekty życia rodzinnego, Warszawa 2010. 

 

 


