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C1 – zdobycie wiedzy na temat struktury i wzorów relacji występujących w rodzinach w perspektywie rozwojowo-systemowej. C2 – nabycie
umiejętności posługiwania się wybranymi podejściami teoretycznymi z zakresu psychologii do analizowania, interpretowania, wyjaśniania i
wskazywania uwarunkowań ludzkich zachowań w grupie rodzinnej. C3 – nabycie świadomości znaczenia sfery psychicznej człowieka dla
jakości jego funkcjonowania w obszarze rodziny oraz przekonania o potrzebie wspierania jednostek i rodzin w aspekcie ich kompetencji
psychospołecznych.

W1- posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii

 WIEDZA
K_W05 ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w kontekście rodzinnym oraz rodzinnych czynników stymulujących/ utrudniających

 ten rozwój; posiada wiedzę na temat roli środowiska rodzinnego dla funkcjonowania jednostki; 
K_W06 ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka w rodzinie i relacji społecznych w rodzinie; ma wiedzę na
temat funkcjonowania rodzinnej grupy społecznej; ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego członków rodziny oraz ich

 prawidłowości i zakłóceń; 
 UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania
zachowań członków rodzin; potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka w

 grupie rodzinnej oraz funkcjonowania rodziny jako grupy społecznej posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K04 ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w obszarze rodziny; posiada przekonanie o
potrzebie wspierania członków rodziny i rodzin w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego
popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii rodziny

Wykład z wykorzystaniem metod prezentacji audiowizualnej

 Ocena bardzo dobra: 
Wiedza: student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka w cyklu życia w kontekście rodzinnym oraz rodzinnych
czynników stymulujących i utrudniających ten rozwój. Ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę o społeczno-kulturowych podstawach
zachowania człowieka w rodzinie i o relacjach społecznych w rodzinie oraz o funkcjonowania rodzinnej grupy społecznej. Ma dobrze

 ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę o procesach komunikowania interpersonalnego członków rodziny. 
Umiejętności: student umie poprawnie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i

 interpretowania zachowań członków rodziny
Kompetencje: student prezentuje ugruntowane i głębokie przekonanie o znaczeniu sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w
obszarze rodziny oraz o potrzebie wspierania członków rodziny i rodzin w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Wyraźnie dostrzega

 potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii rodziny. 
 

 Ocena dobra: 
Wiedza: student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka w cyklu życia w kontekście rodzinnym oraz o rodzinnych
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czynników stymulujących i utrudniających ten rozwój. Ma ugruntowaną wiedzę o społeczno-kulturowych podstawach zachowania człowieka w
rodzinie oraz na temat funkcjonowania rodzinnej grupy społecznej. Ma ugruntowaną wiedzę o procesach komunikowania interpersonalnego

 członków rodziny. 
Umiejętności: student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i

 interpretowania zachowań członków rodziny
Kompetencje: student prezentuje przekonanie o znaczeniu sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w obszarze rodziny oraz
o potrzebie wspierania członków rodziny i rodzin w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego

 popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii rodziny. 
 Ocena dostateczna: 

Wiedza: student ma niewielką wiedzę o rozwoju człowieka w cyklu życia w kontekście rodzinnym oraz o rodzinnych czynnikach stymulujących i
utrudniających ten rozwój. Ma ograniczoną wiedzę o społeczno-kulturowych podstawach zachowania człowieka w rodzinie oraz o

 funkcjonowaniu rodzinnej grupy społecznej. Ma niewielką wiedzę o procesach komunikowania interpersonalnego członków rodziny. 
Umiejętności: student w niewielkim stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do

 analizowania i interpretowania zachowań członków rodziny
Kompetencje: student prezentuje słabe przekonanie o znaczeniu sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w obszarze rodziny
oraz o potrzebie wspierania członków rodziny i rodzin w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. W niewielkim stopniu dostrzega potrzebę

 odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii rodziny.
 Ocena niedostateczna: 

Wiedza: student nie ma wiedzy o rozwoju człowieka w cyklu życia w kontekście rodzinnym oraz rodzinnych czynników stymulujących i
utrudniających ten rozwój. Nie ma wiedzy o społeczno-kulturowych podstawach zachowania człowieka w rodzinie oraz na temat funkcjonowania

 rodzinnej grupy społecznej. Ma niewielką wiedzę o procesach komunikowania interpersonalnego członków rodziny. 
Umiejętności: student w niewielkim stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do

 analizowania i interpretowania zachowań członków rodziny.
Kompetencje: student prezentuje słabe przekonanie o znaczeniu sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w obszarze rodziny
oraz o potrzebie wspierania członków rodziny i rodzin w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. W niewielkim stopniu dostrzega potrzebę
odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii rodziny.
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 Literatura:

1. Rys historyczny zainteresowania kontekstem rodzinnym jednostki. Rozumienie procesów rodzinnych w aspekcie ujęcia systemowego. Poziomy
analizy rodzinnej organizacji: poziom interakcyjny, relacyjny i symboliczny. Zasada całościowości w odniesieniu do rodziny i jej znaczenie dla
zrozumienia funkcjonowania rodziny. Pojęcie granic rodzinnych i typy podsystemów. Hierarchizacja w rodzinie. Rodzaje przyczynowości
cyrkularnej w rodzinie. Koncepcja ekwifinalności i ekwipotencjalności w odniesieniu do systemu rodzinnego. Wybrane modele teoretyczne
funkcjonowania rodziny. Rodzina jako system społeczny zmieniający się w czasie i etapy w cyklu życia rodziny. Procesy separacji i indywiduacji
w rodzinie. Podstawowe zasady i metody badania rodziny. Zasady etyczne obowiązujące w czasie kontaktu z rodziną i jej członkami.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy psychologa rodziny oraz jego odpowiedzialności prawnej. 
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