
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USTEO-Fam-O-II-S-21/22Z-PPRiM

etyka zawodu mediatora i doradcy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
familiologia

US95AIIWT_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i

mediacje
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

ks. dr hab. GRZEGORZ CHOJNACKI

Prowadzący zajęcia: ks. dr hab. GRZEGORZ CHOJNACKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami etycznymi dotyczącymi zawodu mediatora i doradcy rodzinnego.
Przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w etycznym wykonywaniu zawodu.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiedzę dotyczącą etyki mediacji i doradztwa w
małżeństwie K_W091 EP1

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm
etycznych K_W092 EP2

umiejętności
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zachowań
etycznych w wykonywanej pracy K_U041 EP3

kompetencje społeczne
ma świadomość poziomu wiedzy dotyczącej zachowań
etycznych w mediacjach i doradztwie małżeńskim K_K041 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: etyka zawodu mediatora i doradcy

Forma zajęć: wykład

11. Przedmiot rozważań etyki 3 0

12. Zawód zaufania publicznego 3 0

23. Moralność - etyka - deontologia - aksjologia: wzajemne relacje 3 0

14. Etyka opisowa a normatywna 3 0

15. Etyka a moralność 3 0

16. Etyka a prawo 3 0

27. Kategoria wartości etycznych 3 0

28. Rozmowa mediatora i doradcy - uwarunkowania etyczne 3 0

29. Kodeksy etyczne 3 0
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210. Zachowanie tajemnicy zawodowej 3 0

wykład informacyjnyMetody kształcenia

Czerkawscy A., A. (2005): Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Warszawa

Kodeks Etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej
Literatura podstawowa

Kargulowa A. (2004): O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa

Przesmycka-Kamińska J. (1994): Refleksja nad etycznymi i teoretycznymi podstawami pomocy psychologicznej, Wrocław

Stepulak M. (2002): Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach osobowych, Lublin

Strelau J. (2008): Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia (z oceną) jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (w formie testu pisemnego)
obejmującego treść wykładów oraz wskazanej literatury.

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).

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 etyka zawodu mediatora i doradcy Ważona

3 etyka zawodu mediatora i doradcy [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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