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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

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

studiów 
niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Socjologia rodziny 

Kod modułu: 11-R1N-14-r1_20 

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_20_1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny. 

R1A_W2 
R1A_W3 
R1A_W4 
R1A_W6 
R1A_W7 

R1A_W12 
R1A_W16 
R1A_W17 

2 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
1 

r1_20_2 Student posiada umiejętności interpretacji i wyjaśnienia zjawisk społecznych charakterystycznych dla życia rodzinnego. 

R1A_U2 
R1A_U4 
R1A_U5 

R1A_U12 

1 
3 
3 
1 

r1_20_3 Student rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów życia rodzinnego. R1A_K4 
R1A_K6 

2 
1 
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3. Opis modułu 
Opis Celem modułu jest ogólne wprowadzenie w socjologię rodziny, z akcentem na jej genezę, historyczne i kulturowe formy, zmienność oraz społeczne 

funkcje przez nią spełniane. Przedstawione zostają: klasyczne definicje rodziny i płaszczyzny analizy socjologicznej jej fenomenu (rodzina jako 
grupa, proces, instytucja, jednostka polityczna itd.); małżeństwo a rodzina; typy i funkcje rodziny; geneza i ewolucja rodziny; demografia rodziny; 
przemoc i nadużycia w życiu rodzinnym; rodzina i polityka rodzinna w społeczeństwie polskim i europejskim; przyszłość rodziny. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zaliczenie modułu Socjologia ogólna. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_20_w_1 kolokwium ustne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i na 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_20_1, r1_20_2, r1_20_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_20_fns_1 wykład przedstawienie podstawowej wiedzy z 
zakresu socjologii rodziny 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

10 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do kolokwium 

65 r1_20_w_1 3 


