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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień 

Sylabus modułu: Prawne aspekty systemu opiekuńczo-wychowawczego w 
Polsce (11-R2N-14-r2_10) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Rafał Dappa  
rok akademicki 2014/2015 
semestr letni 
forma studiów niestacjonarne  
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Odpowiedź ustna (dopuszczenie do odp. warunkowane jest 
zgodą prowadzącego ćwiczenia).  
W drugim terminie otrzymać można maksimum ocenę 
dobrą, a w trzecim – maksimum dostateczną. 

informacje 
dodatkowe 

W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa 
modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
Wykład  r2_10_fns_1 

prowadzący dr Rafał Dappa  
grupa(-y)  
treści zajęć Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka, 

przysposobienie, funkcjonowanie rodziny zastępczej, pogotowia 
rodzinnego i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

35 

opis pracy 
własnej 
studenta 

praca z zadaną literaturą przedmiotu 

organizacja 
zajęć  
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literatura 
obowiązkowa 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 nr 9 poz. 59 z późn. 
zm.) 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 

Kodeks karny (Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 
literatura 
uzupełniająca 

Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński, wyd. 6. 
Warszawa 2012. 
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006. 
I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011.  
J. Zmarzlik, E. Piwnik, Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik 
dla osób pomagających dzieciom, Warszawa 1999. 
 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 
Ćwiczenia  r2_10_fns_2 
prowadzący dr Rafał Dappa 
grupa(-y)  
treści zajęć Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka, wioski 

dziecięce  
metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Jak w opisie modułu  

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński, wyd. 6. 
Warszawa 2012. 
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M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006. 

M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie 
dysfunkcyjnej (dziecko-rodzina-państwo), Kraków 2003. 
 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 
Wystąpienie ustne  r2_10_w_1 
kod(-y) zajęć  r2_10_fns_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Rafał Dappa 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Podstawowe przepisy systemu opiekuńczo-wychowawczego 
w Polsce 

kryteria oceny Znajomość przepisów, umiejętność zastosowania 
odpowiednich przepisów w konkretnych przypadkach 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Sprawdzenie na forum małej grupy umiejętności 
rozwiązywania kazusów 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
 
 
nazwa kod 

Zaliczenie ustne r2_10_w_2 
kod(-y) zajęć  r2_10_w_2,  r2_10_w_1 
osoba(-y) dr Rafał Dappa 
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przeprowadzająca(-
e) weryfikację 
grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka, 
przysposobienie, funkcjonowanie rodziny zastępczej, 
pogotowia rodzinnego i innych placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

kryteria oceny Znajomość przepisów prawa i ich interpretacji  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy 

informacje 
dodatkowe 

 

 


