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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: Niepełnosprawny w rodzinie 

Kod modułu: 11-R1N-14-r1_9 

1. Liczba punktów ECTS: 5 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_9_1 Student ma podstawową wiedzę w zakresie pedagogiki specjalnej, w tym szczególnie na temat sytuacji 
i potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

R1A_W2 
R1A_W4 
R1A_W5 
R1A_W9 

R1A_W10 
R1A_W11 

1 
1 
1 
1 
4 
1 

r1_9_2 Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej do rozumienia problemów 
i rozwiązywania zadań związanych z niepełnosprawnością. 

R1A_U4 
R1A_U5 
R1A_U7 

R1A_U12 

2 
2 
2 
1 

r1_9_3 Student w twórczy sposób podejmuje zadania wiążące się z pomocą osobom niepełnosprawnym i im rodzinom. R1A_K1 
R1A_K4  

1 
1 

 

3. Opis modułu 
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Opis Moduł umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy na temat pedagogiki specjalnej, zwłaszcza w zakresie problematyki życia rodzinnego osób 

niepełnosprawnych. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: rodzaje niepełnosprawności; prawidłowości rozwoju fizycznego, psychicznego, 
emocjonalnego i społecznego osób z niepełnosprawnością; sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; metody rehabilitacji i rewalidacji, 
sposoby wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zaliczenie modułu Pedagogika ogólna. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_9_w_1 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_9_1 

r1_9_w_2 praca pisemna praca sprawdzi wiedzę i umiejętności omówione i rozwijane na 
ćwiczeniach oraz uzupełnione lekturą zalecanej literatury przedmiotu 

r1_9_1, r1_9_2 

r1_9_w_3 wystąpienie ustne ocena ta sprawdzi stopień przygotowania do ćwiczeń i umiejętność ustnej 
prezentacji wskazanych treści 

r1_9_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_9_fns_1 wykład przedstawienie wiedzy na temat osób 
niepełnosprawnych w rodzinie 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

20 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do kolokwium 

55 r1_9_w_1 3 

r1_9_fns_2 ćwiczenia wygłaszanie przez studentów referatów 
dotyczących wyznaczonych uprzednio 
problemów 
wielkość grupy: 20-30 studentów 

15 

lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie wystąpienia; 
przygotowanie pracy pisemnej 

35 r1_9_w_2 
r1_9_w_3 2 

suma godzin: 35 suma godzin: 90 suma punktów: 5 


