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Nazwa kierunku
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Program kształcenia, załącznik nr 2

nauki o rodzinie
drugi
ogólnoakademicki
niestacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Przemoc w rodzinie
Kod modułu: 11-R2N-14-r2_8
1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty kształcenia modułu
kod efektu
kształcenia
modułu

opis efektu kształcenia

r2_8_1

Student posiada wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a zwłaszcza sytuacji psychologicznej ofiar, zachowań
sprawców, możliwości pomocy ofiarom oraz sposobów zapobiegania przemocy.

r2_8_2

Student potrafi zdefiniować symptomy przemocy w rodzinie oraz zna rolę przedstawicieli służb i instytucji w
rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia ofiary i przeprowadzania interwencji.

r2_8_3

Student rozumie stałą konieczność uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności oraz
interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów.

3. Opis modułu
Opis

Wymagania

kod efektu
kształcenia
kierunku

R2A_W3
R2A_W7
R2A_W11
R2A_U4
R2A_U7
R2A_U10
R2A_K1
R2A_K2

stopień
realizacji
skala 1-5

2
2
5
2
3
1
1
2

W ramach modułu poruszane zostaną następujące zagadnienia: definicja przemocy w rodzinie; rodzaje przemocy w rodzinie; skala
zjawiska; cykle przemocy w rodzinie; czynniki ryzyka; mechanizmy psychologiczne zatrzymujące osobę doznającą przemocy w związku
opartym na przemocy; konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie (syndrom sztokholmski, wyuczona bezradność), możliwości
pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.
Zaliczenie modułów Pedagogika resocjalizacyjna, Uzależnienia i współuzależnienie, Profilaktyka uzależnień
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wstępne modułu

4.Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu
kod

r2_8_w_1
r2_8_w_2

Nazwa (typ) sposobu
weryfikacji

praca pisemna
kolokwium pisemne

5. Formy prowadzenia zajęć
kod

nazwa

r2_8_fs_1

r2_8_fs_2

wykład

ćwiczenia

Opis szczegółowy

Efekt(-y) kształcenia modułu

Praca będąca analizą konkretnego przypadku przemocy w rodzinie.
Kolokwium weryfikujące wiedzę w oparciu o podaną literaturę i treści zajęć.

Forma prowadzenia zajęć
Opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)

wykład wprowadzający w
najważniejsze zagadnienia
dotyczące przemocy w rodzinie i jej
zapobiegania.
wielkość grupy: wszyscy studenci
praca indywidualna, praca w
podgrupach
wielkość grupy: 20-30 studentów

r2_8_1
r2_8_2, r2_8_3

Praca własna studenta
Liczba
godzin

15

15
30

opis

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu
obejmującą samodzielne przyswojenie wiedzy
odnośnie wskazanych zagadnień;
przygotowanie do kolokwium
samodzielna lektura wskazanych tekstów;
przygotowanie pracy pisemnej
Suma godzin

Liczba
godzin

Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia

35

r2_8_w_1
r2_8_w_2

Punkty
ECTS

2

60

r2_8_w_1
r2_8_w_2

3

95

Suma

5

