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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: Chrześcijańska wizja moralności 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_30 

1. Liczba punktów ECTS: 4 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_30_1 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą chrześcijańskiego rozumienia moralności. 

R1A_W2 
R1A_W4 
R1A_W6 
R1A_W7 
R1A_W9 

R1A_W14 
R1A_W15 

2 
2 
1 
1 
3 
2 
4 

r1_30_2 Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu etyki życia religijnego do zaplanowania i realizacji działań wspierających 
małżeństwo i rodzinę. 

R1A_U4 
R1A_U5 
R1A_U6 
R1A_U7 

3 
2 
5 
1 

r1_30_3 Student rozumie konieczność samorozwoju duchowo-moralnego oraz rozstrzyga wybrane dylematy moralne związane 
z życiem małżeńsko-rodzinnym. 

R1A_K1 
R1A_K5 

2 
2 
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3. Opis modułu 
Opis Moduł umożliwia zrozumienie istoty chrześcijańskiej wizji moralności. Dzięki modułowi student poznaje podstawowe terminy, które 

funkcjonują w ramach chrześcijańskiej wizji moralności oraz zapoznaje się z fundamentalnymi zasadami moralnymi oraz sposobem ich 
konstruowania i uzasadniania. Moduł daje możliwość zapoznania się z etyką życia religijnego. Zrozumienie podstawowych pojęć i zasad ma 
prowadzić do umiejętności rozstrzygania wybranych dylematów moralnych związanych z życiem małżeńsko-rodzinnym. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zaliczenie modułu Wybrane aspekty światopoglądu chrześcijańskiego. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_30_w_1 kolokwium ustne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_30_1, r1_30_3 

r1_30_w_2 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi wiedzę oraz umiejętności rozwijane podczas ćwiczeń r1_30_1, r1_30_2 

 

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_30_fs_1 wykład wykład ukazuje źródła moralności 
chrześcijańskiej, prezentuje problematykę 
ludzkiego czynu, zagadnienie prawa 
moralnego i sumienia 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

25 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do kolokwium 

25 r1_30_w_1 2 

r1_30_fs_2 ćwiczenia analiza problemów etyki życia religijnego 
wielkość grupy: 20-30 studentów 20 

przygotowanie do ćwiczeń przez 
samodzielną lekturę wskazanych 
tekstów; 
przygotowanie do kolokwium 

30 r1_30_w_1 
r1_30_w_2 2 

suma godzin: 45 suma godzin: 55 suma punktów: 4 


