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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

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

studiów 
niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Rodzina we wspólnocie Kościoła 

Kod modułu: 11-R2N-14-r2_26 

1. Liczba punktów ECTS: 6 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r2_26_1 Student ma pogłębioną wiedzę na temat budujących więzi rytuałów rodzinnych (zwłaszcza tych o charakterze religijnym) 
oraz na temat przeszłych i teraźniejszych inicjatyw charytatywnych 

R2A_W2 
R2A_W3 

R2A_W13 
R2A_W14 

2 
2 
4 
4 

r2_26_2 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat obrzędowości oraz działań charytatywnych w celu zaplanowania wsparcia 
rodziny w jej problemach socjalno-bytowych, psychologicznych i duchowych 

R2A_U6 
R2A_U7 

R2A_U10 
R2A_U11 

3 
1 
1 
1 

r2_26_3 Student ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania i pogłębiania swojej formacji duchowo-moralnej R2A_K1 
R2A_K5 

3 
2 
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3. Opis modułu 
Opis Moduł umożliwia studentowi zapoznanie się z  tradycjami,  obrzędami i obyczajami wspomagającymi budowanie więzi rodzinnych.  Szczególne 

znaczenie ma właściwe przeżywanie roku liturgicznego w rodzinie, powiązane z pobożnością ludową. 
Celem modułu jest również zaznajomienie z teorią i praktyką instytucjonalnej działalności charytatywnej (z jej uwarunkowaniami kulturowymi, 
religijnymi i prawnymi) w ujęciu historycznym i współczesnym. 

Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r2_26_w_1 kolokwium kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładzie i na 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r2_26_1, r2_26_2 

r2_26_w_2 praca pisemna praca rozwijająca wybrane zagadnienie z zakresu modułu r2_26_1, r2_26_2 
r2_26_w_3 wystąpienie ustne ocena wygłoszonego referatu na temat zadanego zagadnienia r2_26_1, r2_26_2, r2_26_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 

r2_26_fs_1 wykład Wykład przedstawiający liturgię domową 
(związek z rokiem liturgicznym i 
tradycjami) oraz historię filantropii i 
dobroczynności oraz współczesne 
inicjatywy charytatywne Kościoła 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

21 

lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do kolokwium 79 r2_26_w_1 

r2_26_w_2 4 

r2_26_fs_2 ćwiczenia Praca w grupach pomagająca w 
praktycznym przyswojeniu umiejętności 
budowania Kościoła domowego 
wielkość grupy: 20-30 studentów 

7 

lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do wygłoszenia referatu; 
przygotowanie pracy pisemnej 

43 
r2_26_w_1 
r2_26_w_2 
r2_26_w_3 

2 
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suma godzin: 28 suma godzin: 122 suma punktów: 6 


