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Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wiedzą na temat poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego i przygotowanie do praktycznego
wykorzystania wiedzy teoretycznej

Wymagania wstępne: Znajomość problematyki komunikacji interpersonalnej oraz pedagogiki i psychologii rodziny

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje pojęcia z zakresu poradnictwa małżeńskiego i
rodzinnego, wymienia i opisuje cykle życia małżeńskiego
i rodzinnego

K_W01
K_W121 EP1

rozpoznaje mechanizmy działania czynników
generujących problemy w małżeństwie i w rodzinie K_W102 EP2

umiejętności

potrafi rozpoznawać i analizować motywy i przyczyny
problemów małżeńskich i rodzinnych K_U011 EP3

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do prowadzenia
procesu doradczego

K_U03
K_U052 EP4

selekcjonuje dobór metod i technik pracy doradcy życia
rodzinnego K_U023 EP5

mając świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
potrafi planować swój dalszy rozwój osobisty i
zawodowy

K_U114 EP6

kompetencje społeczne

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazuje aktywność i wytrwałość w
podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań w
zakresie poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego

K_K031 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: poradnictwo małżeńskie i rodzinne

Forma zajęć: wykład

41. Czynniki kształtujące życie rodzinne w poszczególnych jego fazach 4 0

42. Sytuacje trudne występujące w rodzinie i sposoby radzenia sobie z nimi 4 0
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23. Istota i podstawowe pojęcia w poradnictwie 4 0

44. Elementy procesu doradczego i osoba doradcy 4 0

15. Wskazania i przeciwwskazania do podejmowania procesu doradczego 4 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Komunikacja i jej zaburzenia w rodzinie 4 0

22. Poradnictwo przedmałżeńskie 4 0

10
3. Poradnictwo w wybranych problemowych sytuacjach życia rodzinnego (diagnozowanie, metody i
techniki pracy doradcy, przebieg procesu doradczego, profilaktyka) 4 0

wykład z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści i ilustracji; praca indywidualna;
praca w grupach; dyskusja; analiza przypadkówMetody kształcenia

Barbaro B. de (red.) (1999): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków

Geldard K.D. (2005): Rozmowa, która pomaga, Gdańsk

Harwas-Napierała B. (2006): Komunikacja interpersonalna w praktyce, Poznań

Heaton J.A. (2004): Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk

Kargulowa A. (2004): O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa

Konferencja Episkopatu Polski (2003): Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa

Miller J., O'Byrne P. (2007): Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania, Poznań

Murgatrovd S. (2000): Poradnictwo i pomoc, Poznań

Russell Crane D. (2002): Podstawy terapii małżeństw, Gdańsk

Suchańska A. (2007): Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa

Sujak E. (1995): Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Kraków

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA 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

Egzamin pisemny - test z pytaniami wyboru i pytaniami otwartymi - obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach obowiązkowych oraz uzyskanie
zaliczenia ćwiczeń na podstawie prezentacji - przeprowadzenia jednego symulowanego spotkania doradcy z osobą
radzącą się.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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; 3,75-
4,24 = 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.)

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 poradnictwo małżeńskie i rodzinne Ważona

4 poradnictwo małżeńskie i rodzinne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

4 poradnictwo małżeńskie i rodzinne [wykład] egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Argyle M. (1999): Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa

Egan G. (2002): Kompetentne pomaganie, Poznań

Field D. (1996): Osobowości rodzinne, Warszawa

Kozdrowicz E. (1993): Poradnictwo w teorii i praktyce, w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa

Ryś M. (1993): Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki, Warszawa

Santorski J. (1993): ABC psychologicznej pomocy, Warszawa

Sujak E. (1988): Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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