
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USTEO-Fam-O-I-S-22/23Z

podstawy przygotowania do małżeństwa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
familiologia

US95AIWT_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr GRAŻYNA KOWALCZYK

Prowadzący zajęcia: dr GRAŻYNA KOWALCZYK

Cele przedmiotu:

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących uwarunkowań jakości związku narzeczeńskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich. Problematyka podejmowana w ramach przedmiotu ma
ukierunkować na umiejętność podejmowania praktycznych działań podnoszących jakość narzeczeństwa i efektywnej
pracy przygotowującej do małżeństwa.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą uwarunkowań
jakości narzeczeństwa oraz małżeństwa K_W04

K_W091 EP1

zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące
jakości narzeczeństwa K_W092 EP2

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do działań
podnoszących życie nupturientów K_U021 EP3

posiada umiejętności działań w przygotowaniu dalszym,
bliższym i bezpośrednim do małżeństwa K_U082 EP4

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu wiedzy dotyczącej skutecznego
działania w pracy na rzecz przyszłego małżeństwa K_K021 EP5

jest gotów właściwie oceniać i wykorzystać poznane
koncepcje, strategie i programy w podnoszeniu działań
na rzecz przyszłego małżeństwa

K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy przygotowania do małżeństwa

Forma zajęć: konwersatorium

51. Teorie jakości związku narzeczeńskiego oraz okresu przedmałżeńskiego 1 0

22. Problematyka dalszego przygotowania do małżeństwa 1 0

23. Problematyka bliższego przygotowania do małżeństwa 1 0

24. Problematyka bezpośredniego przygotowania do małżeństwa 1 0

25. Komunikacja interpersonalna predyktorem jakości związku 1 0
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26. Style przywiązaniowe predyktorami jakości związku 1 0

dyskusja; prezentacja; analiza tekstówMetody kształcenia

Bartczak A. (2011): Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z
2011 r., "Łódzkie Studia Teologiczne" (2011) 20, s. 25-31

Bukalski S. (2013): Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości
narzeczeństwa. Analiza empiryczna, Szczecin

Bukalski S. (2012): Teoria przywiązania i jakość więzi. Analizy empiryczne, Szczecin

Bukalski S. (2014): Wzajemne poznawanie się narzeczonych w świetle strategii FOCCUS. Możliwości zastosowania
duszpasterskiego, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" (2014) 21, s. 231-240

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski (2003): Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (01.05.2003), Warszawa

Literatura podstawowa

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. (2006): Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań

Braun-Gałkowska M. (1978): Osobowościowe uwarunkowania powodzenia małżeństwa, "Roczniki Nauk Społecznych" (1978)
6, s. 155-176

Braun-Gałkowska M. (1984): Znaczenie religijności małżonków dla powodzenia ich związku, w:  T. Kukołowicz (red.), Z badań
nad rodziną, s. 57-67, Lublin

Bukalski S. (2013): Zagrożenia trwałości małżeństwa pojawiające się w okresie przedmałżeńskim. Duszpasterska pomoc
Kościoła, w: E. Kucharska, R. Nęcek (red.), Od małżeństwa do społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z nauki społecznej
Kościoła, s. 41-64, Kraków

Chybicka A., Karasiewicz K. (2009): Zadowolenie z intymnych relacji oraz poczucie własnej atrakcyjności i komunikacji w
związkach narzeczeńskich i małżeńskich, w: T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec
współczesnych wyzwań, s. 136-161, Warszawa

Dwyer D. (2005): Bliskie relacje interpersonalne, Gdańsk

Papieska Rada ds. Rodziny (1996): Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Watykan

Weryszko M. (2010): Wpływ komunikacji w narzeczeństwie na zadowolenie z małżeństwa, w: W. Muszyński (red.), Wartości w
rodzinie: ciągłość i zmiana, s. 131-141, Toruń

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA 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 przedmiotu na podstawie przygotowania się do zajęć konwersatoryjnych i aktywnej obecności na nich.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy przygotowania do małżeństwa Ważona

1
podstawy przygotowania do małżeństwa [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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