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Wykład skupia się wokół następujących kwestii:
1. Podstawowe zagadnienia familiologiczne
2. Wewnątrzrodzinne determinanty postaw agresywnych
3. Zewnętrzne zjawiska stymulujące przemoc w rodzinie
4. Rodzinne syndromy generujące przemoc
5. Zagadnienia związane z terapią rodzinną
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Wiedza, którą student pozyska podczas kształcenia, pozwoli mu poznać te
obszary życia, które implikują powstanie i pogłębienie się zjawiska
przemocy w samej rodzinie jak i poza nią. Ilość informacji związanych z
tym tematem poszerzy on czytając zaproponowaną przez wykładowcę
lekturę.
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Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu socjologii,
pedagogiki i psychologii.
Warunkiem do otrzymania zaliczenia będzie systematyczna praca
studenta oraz uzyskanie przez niego pozytywnych wyników z
pisemnego kolokwium.
Zaliczenie pisemne z oceną.

