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Zapoznanie studentów z kluczowymi treściami socjologicznego ujmowania małżeństwa i rodziny oraz ich
internalizacja. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy teoretycznej w analizowaniu i
interpretowaniu procesów społecznych, którym podlega małżeństwo i rodzina.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć i teorii socjologicznych.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

1

EP1

ma rozszerzoną wiedzę o socjologicznym ujmowaniu
małżeństwa i rodziny

K_W01
K_W05

2

EP2

zna i poprawnie charakteryzuje modele małżeństwa i
rodziny

K_W05

1

EP3

umie prawidłowo analizować zjawiska i procesy
społeczne, którym podlega małżeństwo i rodzina

K_U01

2

EP4

potrafi praktycznie zastosować nabytą wiedzę,
wykonując własny projekt

K_U02
K_U08

1

EP5

rozumie potrzebę pogłębiania rzetelnej wiedzy
socjologicznej

K_K01

2

EP6

zachowuje otwartość w dyskusji i wykazuje
odpowiedzialność za ferowane sądy

K_K04

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: socjologia rodziny
Forma zajęć: wykład
1. Problematyka definicji małżeństwa i rodziny

3

2

2. Formy zakwestionowania modelu patriarchalnego

3

2

3. Orientacje teoretyczne w socjologii rodziny

3

2

4. Małżeństwo - elementy konstytutywne, wymiar społeczny, typologia

3

2

5. Rodzina jako grupa społeczna i instytucja

3

2

6. Małżeńskie i rodzinne modele chrześcijańskie

3

3

1/3

7. Świecki model małżeństwa i rodziny

3

2

1. Rodzina - kryzys czy przemiany?

3

2

2. Współczesne tendencje przemian rodziny

3

2

3. Przeobrażenia w demograficznej strukturze rodziny

3

2

4. Przemiany w wewnętrznej strukturze rodziny

3

2

5. Małżeństwo i rodzina w Polsce - sytuacja i kierunki przeobrażeń

3

2

6. Alternatywne modele rodziny

3

2

7. Projekt udanego małżeństwa i szczęśliwej rodziny

3

3

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny
prezentacja zadanego zagadnienia (opcjonalnie multimedialna) i dyskusja
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3

PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6

PROJEKT

EP4,EP5,EP6

W zakresie wykładów: egzamin pisemny - dłuższa wypowiedź pisemna. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
uprzednie zaliczenie ćwiczeń.
W zakresie ćwiczeń: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnej obecności oraz przygotowania pisemnego i
prezentacji zadanego zagadnienia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 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 z przedmiotu - 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

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot
socjologia rodziny

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona

3

socjologia rodziny [ćwiczenia]

3

socjologia rodziny [wykład]

zaliczenie z
oceną
egzamin

0,33
0,67
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Slany K. (2002): Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

3

Przygotowanie się do zajęć

6

Studiowanie literatury

30

Udział w konsultacjach

5

2/3

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

