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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

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

studiów 
stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Metodologia nauk o rodzinie 

Kod modułu: 11-R2S-14-r2_3 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r2_3_1 Student ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań naukowych, a zwłaszcza w zakresie badań nad rodziną. 

R2A_W1 
R2A_W3 
R2A_W4 

R2A_W15 

4 
4 
2 
4 

r2_3_2 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę naukową i właściwie z niej korzystać, a także organizować i wykonywać 
badania nad małżeństwem i rodziną oraz opracowywać i interpretować ich wyniki. 

R2A_U1 
R2A_U2 
R2A_U3 

R2A_U10 
R2A_U11 

2 
4 
3 
1 
1 

r2_3_3 Student rozumie konieczność interdyscyplinarnego rozwoju swojej wiedzy. R2A_K1 1 
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3. Opis modułu 
Opis W ramach modułu omówione zostaną następujące zagadnienia: język jako narzędzie poznania i komunikacji; rozmaitość i jedność nauk; 

klasyfikacja nauk; cechy poznania naukowego; metodologiczna specyfika badań nad rodziną; badania jakościowe i ilościowe; metody i techniki 
badawcze; organizacja badań oraz opracowanie i interpretacja ich wyników. 

Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r2_3_w_1 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładzie i na 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r2_3_1 
r2_3_2 

r2_3_w_2 praca pisemna sprawdzenie umiejętności organizacji badań nad rodziną; doboru 
właściwych metod i technik badawczych, opracowania i interpretacji 
wyników oraz wnioskowania i formułowania wniosków. 

r2_3_1 
r2_3_2 

r2_3_w_3 wystąpienie ustne weryfikacja umiejętności posługiwania się językiem naukowym, zwłaszcza z 
zakresu metodologii badań nad rodziną oraz znajomości różnorodnych 
podejść metodologicznych w badaniach nad rodziną 

r2_3_1 
r2_3_2 
r2_3_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_3_fs_1 wykład wprowadzenie w podstawowe 
zagadnienia z dziedziny metodologii nauk 
oraz metodologicznej specyfiki badań nad 
rodziną 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

15 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do kolokwium 

15 
r2_3_w_1 
r2_3_w_2 
r2_3_w_3 

1 

r2_3_fs_2 ćwiczenia zapoznanie z zasadami organizacji i 
przeprowadzania badań nad rodziną oraz 10 lektura zadanych tekstów 

poszerzających wiedzę; 10 r2_3_w_1 
r2_3_w_2 1 
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metodami i technikami badawczymi.   
W oparciu konkretne badania (wybrane z 
literatury przedmiotu) wskazanie na 
specyfikę badań nad rodziną 
wielkość grupy: 20-30 studentów 

przygotowanie się do ćwiczeń; 
przygotowanie wystąpienia ustnego; 
przygotowanie pracy pisemnej 

r2_3_w_3 

suma godzin: 25 suma godzin: 25 suma punktów: 2 


