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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

2.  poziom kształcenia pierwszy 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia 

studiów 
stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Komunikacja międzyosobowa w rodzinie 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_16 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_16_1 Student ma podstawową wiedzę o procesie komunikacji międzyosobowej oraz możliwych jego zakłóceniach. R1A_W9 
R1A_W17 

1 
4 

r1_16_2 Student potrafi prawidłowo komunikować się (zwłaszcza w zakresie słuchania, mówienia i udzielania informacji zwrotnej) 
oraz potrafi trafnie identyfikować zakłócenia oraz błędy komunikacyjne. 

R1A_U4 
R1A_U8 
R1A_U9 

2 
1 
5 

r1_16_3 Student rozumie konieczność doskonalenia swoich kompetencji komunikacyjnych oraz rolę prawidłowego porozumiewania się 
w życiu rodzinnym i zawodowym 

R1A_K1 
R1A_K2  

2 
1 

 

3. Opis modułu 
Opis Celem modułu jest poprawienie umiejętności komunikowania się, w tym zwłaszcza komunikowania się w relacjach rodzinnych. Po 

przedstawieniu teoretycznych podstaw porozumiewania się, omówione, a następnie przećwiczone zostaną techniki prawidłowej komunikacji 
(szczególnie w zakresie słuchania, mówienia i udzielania informacji zwrotnej). Przedyskutowane będą również typowe zakłócenia procesu 
komunikacji oraz sposoby ich korygowania. 

Wymagania wstępne zaliczenie modułu Wprowadzenie do psychologii, socjologii i pedagogiki 
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modułu 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_16_w_1 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładzie i 

uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu oraz stopień 
opanowania umiejętności rozwijanych w czasie ćwiczeń  

r1_16_1, r1_16_2 

r1_16_w_2 praca pisemna praca na temat przebiegu procesu doskonalenia komunikacji zmotywuje do 
refleksji nad poziomem swoich kompetencji komunikacyjnych oraz do 
dalszego rozwijania ich  

r1_16_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

r1_16_fs_1 wykład przekazanie najważniejszych informacji o 
procesie komunikacji i jego zakłóceniach 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

5 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; przygotowanie 
do kolokwium 

20 r1_16_w_1 1 

r1_16_fs_2 ćwiczenia wykonywanie zadań, indywidualnie i w 
parach, rozwijających umiejętności 
komunikowania się 
wielkość grupy: 20-30 studentów 

15 

doskonalenie umiejętności 
komunikacyjnych w codziennych 
sytuacjach życiowych oraz napisanie 
pracy pisemnej na ten temat 

10 r1_16_w_2 1 

suma godzin: 20 suma godzin: 30 suma punktów: 2 


