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Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z instytucjonalnymi formami wspierania rodziny. Kształtowanie umiejętności skutecznego
poszukiwania form i metod pomocy potrzebującym rodzinom.

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu "Pedagogika społeczna"

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna instytucje świadczące pomoc rodzinie, w tym także o
charakterze kościelnym, potrafi je charakteryzować  i
klasyfikować

K_W121 EP1

zna i rozumie potrzeby rodzin K_W092 EP2

umiejętności
potrafi planować i organizować przebieg wsparcia
instytucjonalnego rodziny, potrafi korzystać z pomocy
instytucji kościelnych

K_U031 EP3

kompetencje społeczne

wykazuje kreatywność w poszukiwaniu instytucjonalnych
form wspierania rodziny

K_K03
K_K051 EP4

jest pozytywnie zmotywowany i świadomy konieczności
ustawicznego poszerzania wiedzy w zakresie
instytucjonalnego wsparcia rodziny

K_K012 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: instytucjonalne wspieranie rodziny

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Polska polityka prorodzinna 4 0

12. System świadczeń rodzinnych 4 0

13. Instytucje wspierające rodzinę w obszarze ogólnopolskim 4 0

34. Instytucje wspierające rodzinę w obszarze lokalnym 4 0

15. Instytucje pozarządowe wspierające rodzinę 4 0

46. Diagnozowanie potrzeb rodziny - case study 4 0

47. Planowanie i organizacja przebiegu wsparcia instytucjonalnego rodziny - case study 4 0
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analiza tekstów z dyskusją
wykład konwersatoryjny
opracowanie projektu

Metody kształcenia

Brągiel J., Badora S. (red.) (2005): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej,
Opole

Literatura podstawowa

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.) (2003): W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa

Kromolicka B. (red.) (2005): Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Toruń
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

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

Zaliczenie z oceną - na podstawie aktywnej obecności na zajęciach, pozytywnego zaliczenia kolokwium oraz
przygotowania i prezentacji projektu indywidualnego dotyczącego instytucjonalnego wsparcia rodziny
doświadczającej określonego problemu.

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 4 instytucjonalne wspieranie rodziny Ważona

4 instytucjonalne wspieranie rodziny [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2


