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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: Moralno-społeczny aspekt małżeństwa i rodziny 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_31 

1. Liczba punktów ECTS: 7 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_31_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_31_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_31_3 Student rozumie konieczność samorozwoju duchowo-moralnego oraz rozstrzyga wybrane dylematy moralne związane 
z życiem małżeńsko-rodzinnym. 

R1A_K1 
R1A_K5 

2 
2 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 2 
Wydział  

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 
3. Opis modułu 
Opis Moduł ma umożliwić studentowi w kontekście istnienia różnych teorii na temat seksualności człowieka poznanie integralnej wizji ludzkiej 

płciowości , zbudowanej na personalistyczno-teologicznej koncepcji osoby ludzkiej. Moduł umożliwia zdobycie wiedzy na temat 
chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa, w tym szczególnie zrozumienie norm moralnych dotyczących dojrzałego przeżywania płciowości. 
Celem modułu jest także zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami nauczania społecznego Kościoła. W zakres tematyki wchodzą następujące 
zagadnienia: propedeutyka katolickiej nauki społecznej; człowiek jako podmiot działań społeczno-gospodarczych; wymiar historyczny katolickiej 
nauki społecznej; początki systematycznego nauczania społecznego Kościoła; nauczanie społeczne Kościoła w dobie Soboru Watykańskiego II; 
nauczanie społeczne Soboru Watykańskiego II; nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI; wyzwania stojące przed katolicką nauką 
społeczną na początku XXI wieku. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zaliczenie modułu Chrześcijańska wizja moralności. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_31_w_1 egzamin ustny egzamin sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_31_1 

r1_31_w_2 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi wiedzę oraz umiejętności rozwijane podczas ćwiczeń r1_31_1, r1_31_2 
r1_31_w_3 wystąpienie ustne ocena ta sprawdzi stopień przygotowania do ćwiczeń i zaangażowanie w 

ich przebieg 
r1_31_2, r1_31_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_31_fs_1 wykład wykład obejmuje prezentację różnych 
teorii na temat seksualności człowieka i 
etycznej odpowiedzialności za tę 
dziedzinę ludzkiego życia oraz 
problematykę społecznej nauki Kościoła 

55 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do egzaminu 

70 r1_31_w_1 5 



Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 3 
Wydział  

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

r1_31_fs_2 ćwiczenia analiza tekstów źródłowych oraz 
problemów etyki życia seksualnego i 
społecznego  
wielkość grupy: 20-30 studentów 

30 

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

20 r1_31_w_1 
r1_31_w_2 2 

suma godzin: 85 suma godzin: 90 suma punktów: 7 


