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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Kuźnik          marek@kuzniki.com.pl 
rok akademicki 2013/2014 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Na podstawie oceny z egzaminu. Koniecznym warunkiem 
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na 
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny). 

informacje 
dodatkowe 

W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa 
modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

 wykład r2_19_fs_1 

prowadzący dr Marek Kuźnik 
grupa(-y) wszyscy studenci 
treści zajęć zarządzanie zmianą w rodzinie 

projektowanie zmiany,  
ewaluacja projektów w pracy asystenta rodziny 
integracyjny model pracy z rodziną 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Prezentacja multimedialna, wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

15 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; przygotowanie do egzaminu 
 

organizacja 
zajęć  

5 wykładów po 2 godziny (2x45minut), sala z rzutnikiem multimedialnym 

literatura 
obowiązkowa 

Brzezińska, A  Promocja zdrowia a rozwój organizacji. Poznań  

Leowski, L. (2008). Polityka zdrowotna a zdrowie publiczna. Warszawa 
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Erikson Erik, Erikson Joan M. (2011). DOPEŁNIONY CYKL ŻYCIA 
literatura 
uzupełniająca 

 Kuźnik, M. (2006). Dorośli o przyszłości, czyli projekty własnego życia i ich geneza. 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 

Trawkowska Dobroniega. (red.) (2011). Pomoc społeczna wobec rodzin. 
Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę . Akapit 
Wydawnictwo Edukacyjne 

Ewa LEŚ red.  Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji . Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR 

Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (2010), (red.), Nowe przestrzenie 
działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. Kraków: Impuls 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 
nazwa  kod 

ćwiczenia r2_19_fs_2 

prowadzący dr Marek Kuźnik,    
grupa(-y) wszyscy studenci 
treści zajęć - Projekt  socjalny,  

- Tworzenie indywidualnych, korekcyjnych planów pracy z poszczególnymi członkami 
rodziny 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach,  
Indywidualne konsultacje postępów w tworzeniu projektu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

25 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Wykonywanie kolejnych etapów tworzenia indywidualnego projektu pracy z rodziną 

organizacja 
zajęć  

zajęcia zintegrowane w trzydniowym bloku (8h+8h+4 h) zajęć warsztatowych. 

literatura 
obowiązkowa 

 Trawkowska Dobroniega. (red.) (2011). Pomoc społeczna wobec rodzin. 
Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę . Akapit 
Wydawnictwo Edukacyjne 

Ewa LEŚ red.  Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji . Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR 

literatura 
uzupełniająca 

 Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (2010), (red.), Nowe przestrzenie 
działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. Kraków: Impuls 

adres strony 
www zajęć 

 

http://www.profit24.pl/autor/Trawkowska+Dobroniega
http://www.profit24.pl/autor/Trawkowska+Dobroniega
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin ustny r2_19_fs_1 

kod(-y) zajęć  r2_19_w_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Marek Kuźnik 

grupa(-y) Wszystkie grupy 
wymagania 
merytoryczne 

Ustny egzamin sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i 
ćwiczeniach oraz uzupełnionych o prezentację projektu pracy z rodziną. 
Podstawą przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. 

kryteria oceny Egzamin uznaje się za zaliczone po uzyskaniu 60 % poprawnych odpowiedzi, oraz 
zaprezentowaniu i obronie projektu pracy z rodziną 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin ma charakter ustny i składa się z trzech pytań problemowych. Poczym 
następuje prezentacja i obrona projektu pracy z rodziną 
Obie części stanowią po 50% oceny końcowej z egzaminu . Obie części muszą być 
zaliczone co najmniej na 60% opprawności aby uzyskać ocenę dostateczną. Ocena 
końcowa stanowi średnią arytmetyczną obu części egzaminu. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

projekt r2_19_fs_2 
kod(-y) zajęć  r2_19_w_2 

r2_19_w_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Marek Kuźnik 

grupa(-y) wszystkie 
wymagania 
merytoryczne 

Obecność na zajęciach,  przygotowanie i aktywna praca z projektem pracy z 
rodziną podczas zajęć 

kryteria oceny zaliczenie ćwiczeń (na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny). 
przebieg procesu 
weryfikacji 

przygotowanie projektu pracy z rodziną  w oparciu o dostarczony materiał. 

informacje 
dodatkowe 
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