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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: Wprowadzenie do nauk o rodzinie 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_1  

1. Liczba punktów ECTS: 3 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_1_1 Student ma podstawową wiedzę o przedmiocie nauk o rodzinie, ich miejscu w systemie nauk, specyfice i metodologii. 

R1A_W1 
R1A_W3 
R1A_W4 

R1A_W16 
R1A_W18 
R1A_W19 

4 
2 
4 
1 
2 
2 

r1_1_2 Student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł oraz przygotowywać typowe prace pisemne. 
R1A_U1 
R1A_U3 

R1A_U11 

3 
1 
4 

r1_1_3 Student rozumie konieczność wszechstronnego samorozwoju oraz ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia 
do rozwiązywanych problemów charakterystycznych dla nauk o rodzinie 

R1A_K1 
R1A_K3 
R1A_K4 

2 
1 
3 

 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 2 
Wydział  

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 
3. Opis modułu 
Opis Celem modułu jest wprowadzenie studenta w proces studiowania, a w szczególności studiowania nauk o rodzinie. Omówione zostaną źródła 

wiedzy naukowej, efektywne metody studiowania, zasady przygotowania prac pisemnych, regulamin studiów, elementy prawa autorskiego. 
Treścią zajęć są również podstawy nauk o rodzinie: ich przedmiot, relacja do innych dyscyplin naukowych, metodologia. Szczególnie 
podkreślona zostanie interdyscyplinarna specyfika zarówno teoretycznego wymiaru nauk o rodzinie, jak i podejmowanych praktycznych 
działań na rzecz rodziny. 

Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_1_w_1 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładzie i 

ćwiczeniach uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_1_1 

r1_1_w_2 zadanie komputerowe zadanie zweryfikuje opanowanie umiejętności sporządzania typowej pracy 
pisemnej przy użyciu komputera 

r1_1_2 

r1_1_w_3 ocena aktywności na 
ćwiczeniach 

ocena ta sprawdzi stopień przygotowania do ćwiczeń r1_1_2,  r1_1_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_1_fs_1 wykład wprowadzenie do studiowania nauk o 
rodzinie 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

15 lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę 30 r1_1_w_1 2 

r1_1_fs_2 ćwiczenia ćwiczenia konwersatoryjne: omawianie 
wybranych zagadnień 
wielkość grupy: 20-30 studentów 

10 lektura wskazanych tekstów 10 r1_1_w_3 1 

r1_1_fs_3 ćwiczenia zajęcia w pracowni komputerowej: 3 samodzielne ćwiczenie umiejętności 7 r1_1_w_2  
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rozwiązywanie zadań związanych z 
formatowaniem tekstu 
wielkość grupy: 10-20 studentów 

formatowania tekstu na komputerze 

suma godzin: 28 suma godzin: 47 suma punktów: 3 


