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Wychodząc od ogólnego zagadnienia roli prawa w regulowaniu zagadnień społecznych określenie dysfunkcjonalności
rodziny i zarysowanie na tle modeli polityki społecznej wobec rodziny podstaw prawnych, jakie legislator polski
przyjmuje w uregulowaniu tej problematyki. Analiza i charakterystyka konkretnych uregulowań z różnych gałęzi prawa
dotyczących kluczowych zagadnień związanych z przejawami dysfunkcjonalności rodziny. Nabywanie umiejętności
praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości dotyczące systemu prawa w Polsce i rodziny jako instytucji społecznej.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

1

EP1

ma podstawową wiedzę o podstawach legislacyjnych
dotyczących instytucji rodziny w prawie polskim; zna
kryteria uregulowania problematyki w poszczególnych
gałęziach prawa polskiego

2

EP2

wymienia i opisuje kluczowe przejawy
dysfunkcjonalności rodziny i sposobu uregulowania tej
problematyki w prawie

K_W11

3

EP3

charakteryzuje wybrane konstrukcje prawne w zakresie
przeciwdziałania i profilaktyki dysfunkcjonalności
rodziny

K_W10

4

EP4

nazywa i streszcza główne problemy warunkujące
powstawanie mechanizmów prowadzących do
dysfunkcjonalności rodziny oraz prawnych możliwości
przeciwdziałania temu procesowi

K_W10
K_W11

1

EP5

wskazuje i porządkuje zasadnicze idee polityki
społecznej wobec rodziny

K_U04

2

EP6

umie prawidłowo wskazywać i interpretować kluczowe
dla poszczególnych gałęzi prawa akty prawne dotyczące
pomocy rodzinie

K_U04

3

EP7

ocenia i weryfikuje konkretne rozwiązania prawne
dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjonalności rodziny
jako instytucji społecznej

K_U04

4

EP8

wyprowadza wnioski co do konkretnych uwarunkowań
powstawania dysfunkcjonalności rodziny i
przeciwdziałania lub profilaktyki w ramach przepisów
prawnych takim zjawiskom

K_U01

wiedza

umiejętności

Opis efektu

K_W10

1/3

rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy na temat
życia rodzinnego i korzystania z obowiązującego
systemu prawnego regulującego kwestie z nim związane

K_K01
K_K04

1

EP9

2

EP10

jest gotów inspirować i organizować proces prowadzący
do prawidłowego według przepisów prawa
funkcjonowania rodziny

K_K03

EP11

zachowuje krytycyzm w ocenie uwarunkowań
powodujących dysfunkcjonalność rodziny i możliwości
przeciwdziałania oraz profilaktyki w oparciu o przepisy
prawne takich zjawisk

K_K01

EP12

widzi potrzebę wyszukiwania możliwości lepszej
realizacji polityki społecznej wobec rodziny,
funkcjonowania rodziny jako instytucji społecznej i
wypełniania przez nią jej kluczowych zadań

K_K02

kompetencje społeczne

3

4

Liczba godzin
Semestr

TREŚCI PROGRAMOWE

w tym elearning

Przedmiot: prawne aspekty pomocy rodzinie dysfunkcyjnej
Forma zajęć: wykład
1. Określenie, na czym polega i jak jest definiowana na gruncie prawa dysfunkcjonalność rodziny

5

1

2. Rozróżnienie zakresów prawa rodzinnego i prawa dotyczącego rodziny ze wskazaniem przejawów w
5
1
różnych gałęziach prawa polskiego
3. Wskazanie i omówienie przyjmowanych modeli polityki społecznej wobec rodziny z uregulowaniem tej
5
2
problematyki w poszczególnych gałęziach prawa
4. Podejmowane w różnych dziedzinach prawa konkretne zagadnienia związane z dysfunkcjonalnością
5
2
rodziny
5. Omówienie konkretnych konstrukcji prawnych dotyczących przeciwdziałania i profilaktyki zjawisk
5
5
związanych z dysfunkcjonalnością rodziny
6. Budowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne systemy profilaktyczne dotyczące
5
4
przeciwdziałania zjawiskom dysfunkcjonalności rodziny
prezentacja multimedialna
Metody kształcenia
analiza rozwiązywania w oparciu o normy prawne wybranych problemów będących przejawami dysfunkcjonalności
rodziny lub elementów mechanizmów do niej prowadzących (kazusy)
Nr efektu uczenia się
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów uczenia się

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

KOLOKWIUM

EP10,EP11,EP12,E
P9
Zaliczenie na ocenę: kolokwium (test jednokrotnego wyboru; pytania ułożone w oparciu o materiał przedstawiony na
wykładach); uczestnictwo w dyskusji w trakcie zajęć nad znajomością tekstu powierzonego do własnego
opracowania; zaliczenie samodzielnego opracowania powierzonego zagadnienia dotyczącego materii wykładowej.
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).
Sem.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
5

Przedmiot

Rodzaj
zaliczenia

prawne aspekty pomocy rodzinie dysfunkcyjnej
prawne aspekty pomocy rodzinie dysfunkcyjnej [wykład]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną

1,00

Andrzejewski M. (2004): Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (wybór), Kraków
Literatura podstawowa

Andrzejewski M. (1999): Prawna ochrona rodziny, Warszawa
Wybrane akty prawne
Andrzejewski M. (2010): Prawo rodzinne i opiekuńcze (wybór), Warszawa

Literatura uzupełniająca

Bębas S., Jasiuk E. (2011): Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, t. 1 (wybór), Radom
Kałdon B. (2006): Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej (wybór), Sandomierz
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

18

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

0
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