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Rok

Semestr

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

w tym e-learning

2

3

ćwiczenia

15

0

ZO

wykład

15

0

ZO

Razem

3
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3
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Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu doradztwa rodzinnego i przygotowanie do praktycznego
wykorzystania wiedzy teoretycznej w pracy doradczej, także w ramach instytucji kościelnych.

Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki komunikacji interpersonalnej.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

KOD

1

EP1

posiada wiedzę na temat istoty, rodzajów, aspektów i
zakresu działań poradnictwa rodzinnego

K_W12

2

EP2

wymienia i opisuje określone metody i techniki pracy
doradcy życia rodzinnego

K_W11

1

EP3

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu budowania
prawidłowej relacji pomiędzy doradcą rodzinnym i osobą
radzącą się

K_U05

2

EP4

posiada pogłębione umiejętności obserwowania,
wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat
problemów rodzinnych

K_U01

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

wyprowadza wnioski na podstawie zebranych informacji,
analizuje i weryfikuje te wnioski w celu wypracowania jak
najlepszych rozwiązań dla osób radzących się

3

EP5

K_U02

1

EP6

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego

K_K01

2

EP7

wykazuje gotowość do kreatywnych działań
indywidualnych i zespołowych

K_K03

3

EP8

zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii na temat osób
uwikłanych w zachowania prowadzące do konfliktów
rodzinnych

K_K01
K_K04
Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: doradztwo rodzinne
Forma zajęć: wykład
1. Istota i cele poradnictwa rodzinnego

3

3

1/3

2. Rodzaje poradnictwa rodzinnego

3

2

3. Strategie niesienia pomocy rodzinie doświadczającej różnorodnych problemów

3

2

4. Zakres działań doradcy rodzinnego

3

5

5. Zasady prowadzenia sesji doradczych

3

3

1. Wybrane aspekty poradnictwa rodzinnego

3

5

2. Metody i techniki stosowane w poradnictwie rodzinnym

3

3

3. Diagnozowanie problemów życia rodzinnego w poszczególnych jego cyklach

3

7

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści i ilustracji
praca indywidualna
praca w grupach
dyskusja
analiza przypadków
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8
Zaliczenie wykładów (na ocenę) - na podstawie wyniku testu pisemnego z pytaniami wyboru i pytaniami otwartymi obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na
zajęciach obowiązkowych oraz uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.
Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) - na podstawie: przygotowanej recenzji artykułu naukowego dotyczącego wybranego
obszaru poradnictwa rodzinnego; przeprowadzenia symulacji jednego spotkania.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny z zaliczenia wykładów + 1/2 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,754,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie ocen
pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z form
zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)
Sem.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3

Przedmiot

Rodzaj
zaliczenia

doradztwo rodzinne

3

doradztwo rodzinne [ćwiczenia]

3

doradztwo rodzinne [wykład]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną
zaliczenie z
oceną

0,50
0,50
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

6

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

0
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