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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Wprowadzenie do nauk o rodzinie (11-R1S-15r1_1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Wójtowicz, marekw0000@poczta.onet.pl
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Średnia ważona dwóch ocen: z kolokwium oraz z zadania komputerowego.
Wagi: kolokwium – 2/3, zadanie komputerowe – 1/3.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach.
Do systemu USOSWeb i do indeksu wpisana zostanie jedynie ocena końcowa z
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja

wykład

kod

r1_1_fs_1

dr Marek Wójtowicz
1. Historia nauk o rodzinie (NoR) w Polsce.
2. Miejsce NoR w strukturze nauki polskiej.
3. Interdyscyplinarność NoR – związki z psychologią, pedagogiką, prawem,
socjologią, teologią, filozofią, biologią i medycyną.
4. Ogólna metodologia nauk – definicja nauki; wiedza potoczna a wiedza naukowa,
wymagania stawiane nauce, etapy postępowania badawczego.
5. Metody badań naukowych – nieempiryczne i empiryczne.
6. Podstawy statystyki – zastosowanie metod statystycznych; miary tendencji
centralnej; miary dyspersji; korelacja; testy zgodności i istotności różnic.
jak w opisie modułu
15
30
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
zajęcia odbywają się w pierwszych czterech tygodniach semestru

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

G.A. Ferguson, Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk
Nauki o rodzinie – tradycje i perspektywy edukacyjne, red. G. Koszałka, M.
Stopikowska
S. Juszczyk, Statystyka dla pedagogów
Metodologiczne problemy badań nad rodziną, red. Z. Tyszka
S. Nowak, Metodologia badań społecznych

http://el2.us.edu.pl/wt/

nazwa

ćwiczenia

kod

r1_1_fs_2

prowadzący
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

treści zajęć

1. Sprawy organizacyjne. Informacje dotyczące struktury tytułów naukowych, form
studiowania, sposobu oceniania, regulaminu studiów.
2. Efektywne metody studiowania. Typ umysłu a metody uczenia się.
3. Źródła wiedzy naukowej. Rodzaje prac pisemnych w toku studiowania. Zasady
komputerowego formatowania prac pisemnych.
4. Proces studiowania a prawo autorskie. Prawo cytatu, plagiat i autoplagiat.
5. Kolokwium zaliczeniowe.
jak w opisie modułu

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

10
10
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
5 zajęć x 2 godziny
S. Stanisławska-Kloc, Plagiat i autoplagiat, Infos 16/2011
S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską
W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich
Cz. Nosal, Diagnoza typów umysłu: rozwinięcie i zastosowanie teorii Junga
Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. J. Barta, R. Markiewicz
http://el2.us.edu.pl/wt/
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informacje
dodatkowe

nazwa

kod

ćwiczenia w małej grupie

r1_1_fs_3

prowadzący
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

treści zajęć

Ćwiczenia z zakresu komputerowego formatowania tekstu w edytorze Word (zmiany
parametrów czcionki, wiersza, marginesów; sposoby wyróżniania tekstu; wstawianie
odwołań, numeracji stron; sporządzanie części tytułowej).
jak w opisie modułu

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3h x 2 (liczba grup)
7
samodzielne ćwiczenie umiejętności formatowania tekstu na komputerze (możliwość
skorzystania z wydziałowej pracowni komputerowej)
dwa zajęcia w pracowni komputerowej: pierwsze – 2 godziny, drugie – 1 godzina
S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską
W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich
http://el2.us.edu.pl/wt/

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

kolokwium pisemne
r1_1_fs_1, r1_1_fs_2
dr Marek Wójtowicz

kod

r1_1_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

str. 4

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w plikach: plan wykładów i plan ćwiczeń
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
O ocenie decyduje stopień znajomości i rozumienia wymaganej wiedzy. Każde z
trzech zadań opisowych oceniane jest w skali od 0 do 2 (możliwe noty: 0; ½; 1; 1½,
2)
Skala ocen: 5–6 pkt. – bardzo dobry, 4½ pkt. – dobry plus, 4 pkt. – dobry, 3½ pkt. –
dostateczny plus, 2½–3 pkt. – dostateczny, 0–2 pkt. – niedostateczny
Student otrzymuje trzy zadania w formie tez, które należy w ciągu 45 minut
pisemnie rozwinąć.

zadanie komputerowe

kod

r1_1_w_2

kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

r1_1_fs_3
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Opanowanie umiejętności wyszczególnionych w pliku: zadanie komputerowe
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
O ocenie decyduje stopień opanowania umiejętności formatowania tekstu
komputerowego. Za rozwiązanie poszczególnych zadań można otrzymać 1 albo 2
punkty. W sumie uzyskać można 12 punktów.
Skala ocen: 11–12 pkt. – bardzo dobry, 10 pkt. – dobry plus, 8–9 pkt. – dobry, 7
pkt. – dostateczny plus, 6 pkt. – dostateczny, 0–5 pkt. – niedostateczny
Student otrzymuje 10 zadań dotyczących formatowania tekstu i ma 30 minut na
ich realizację.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

ocena aktywności na ćwiczeniach

kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

r1_1_fs_2, r1_1_fs_3
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Przygotowanie do zajęć, zaangażowanie w ich przebieg.

przebieg procesu

kod

r1_1_w_3

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, włączanie się w przebieg zajęć (np.
rozwiązywanie testów), zabieranie głosu w dyskusji. Aktywność studenta zostaje
oceniona pozytywnie bądź negatywnie.
Regularne sprawdzenie obecności. Kontrola stopnia przygotowania i stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

weryfikacji
informacje
dodatkowe

aktywności studenta.
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Podstawy filozofii (11-R1S-15-r1_2)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

rok akademicki

2015/16

semestr

zimowy

forma studiów

stacjonarne

sposób ustalania oceny końcowej modułu

Ocena końcowa modułu jest oceną uzyskaną z końcowego egzaminu pisemnego.
Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu jest uzyskanie pozytywnej
oceny z ćwiczeń.

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie: ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład

r1_2_fs_1

prowadzący

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)
treści zajęć

Treścią wykładu są zagadnienia logiczno-metodologiczne oraz podstawowe zagadnienia filozoficzne: 1. Elementy teorii mnogości; 2. Podział logiczny zbioru; 3. Kategorie
syntaktyczne wyrażeń (nazwy, zdania, funktory); 4. Klasyczny Rachunek Zdań; 5. Typologia rozumowań; 6. Błędy logiczno – językowe; 7. Definiowanie; 8. Logika pytań; 9.
Geneza, przedmiot i specyfika filozofii; 10. Filozofia a nauki szczegółowe; 11. Główne
działy filozofii (ontologia, epistemologia i antropologia) i ich najważniejsze tematy; 12.
Filozoficzna problematyka Boga.

metody prowadzenia zajęć

Jak w opisie modułu
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liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

40

liczba godzin
pracy własnej
studenta

60

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta polega przyswajaniu sobie zagadnień omówionych na wykładzie oraz poszerzeniu ich w oparciu o wskazaną literaturę.

organizacja zajęć Wszyscy studenci
literatura obowiązkowa

1. J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.
2. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.
3. A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1995.
4. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992.

literatura uzupełniająca

1. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
2. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.
3. W. Marciszewski [red.], Mała encyklopedia logiki, Wrocław 1970.
4. A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000.

adres strony
www zajęć
informacje dodatkowe

nazwa

kod

Ćwiczenia

r1_2_fs_2

prowadzący
grupa(-y)

mgr Grzegorz Wiończyk
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treści zajęć

Filozofia a nauka
Filozofia a religia
Trójkąt Platoński
Historia filozofii starożytnej (Sokrates, Platon, Arystoteles, sceptycy, sofiści)
Historia filozofii średniowiecznej (Augustyn, Tomasz z Akwinu)
Historia filozofii nowożytnej (Kartezjusz, Kant)
Historia filozofii współczesnej (Heidegger, Jaspers, Levinas, Vatimo, Rorty)
Filozofia człowieka
Filozofia bytu
Filozofia poznania
Postmodernizm

metody prowadzenia zajęć

analiza tekstu
dyskusja
prezentacja tematu
praca w grupach

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

30

liczba godzin
pracy własnej
studenta

20

opis pracy własnej studenta

Praca własna polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań logicznych w oparciu o
wskazaną literaturę oraz przygotowaniu referatu na zadany temat.

organizacja zajęć Wszyscy studenci
literatura obowiązkowa

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1992.

literatura uzupełniająca

J. Bocheński, Zarys historii filozofii, Kraków 1993.
K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych, przeł. A. Wołkowicz,
Wrocław 1995.

adres strony
www zajęć
informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

Egzamin pisemny
kod(-y) zajęć

r1_2_fs_1

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

str. 4

r1_2_w_1

grupa(-y)
wymagania meryto- Znajomość treści wykładów oraz treści lektur obowiązkowych wyznaczonych w obu
ryczne
częściach wykładu. Tezy do egzaminu:
1. Kategorie syntaktyczne wyrażeń (zdania, nazwy, funktory, relacje znaczenia i
oznaczania).
2. Klasyczny rachunek zdań (definicje tautologii, interpretacji i wartościowania).
3. Błędy logiczno-językowe (błędy wieloznaczności, wypowiedzi nieinformujące,
reguła ekonomii wypowiadania się i błędy przeciw niej).
4. Podział logiczny i klasyfikacja.
5. Rodzaje definicji i błędy definicji.
6. Relacja wynikania logicznego.
7. Wnioskowanie dedukcyjne.
8. Indukcja enumeracyjna i eliminacyjna.
9. Wnioskowanie przez analogię.
10. Cechy charakterystyczne nauk realnych; różnice między nimi a filozofią.
11. Spór o źródła poznania (aposterioryzm - aprioryzm; racjonalizm – irracjonalizm).
12. Spór o granice (przedmiot) poznania ( epistemologiczny idealizm immanentny;
epistemologiczny idealizm transcendentalny; agnostycyzm i sceptycyzm).
13. Zagadnienie prawdy (klasyczna definicja prawdy i definicje nieklasyczne).
14. Pojęcie bytu.
15. Spór o naturę rzeczywistości (monizm, pluralizm, dualizm).
16. Spór o istnienie świata (idealizm i realizm metafizyczny).
17. Filozoficzne rozumienie Boga.
18. Argumenty na istnienie Boga – drogi św. Tomasza.
kryteria oceny

Student jest zobowiązany do napisania testu egzaminacyjnego składającego się z
dziesięciu pytań mieszanego typu. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać
jeden punkt.
0-4,5 pkt. ocena ndst
5-6 pkt. ocena dst
6,5-7 pkt. ocena dst+
7,5-8 pkt. ocena db
8,5 pkt. ocena db+
9-10 pkt. ocena bdb

przebieg procesu
weryfikacji

Studenci piszą test w terminie ustalonym w sesji egzaminacyjnej. Do dyspozycji
studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny.

informacje dodatkowe
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nazwa

kod

Kolokwium pisemne

r1_2_w_2

kod(-y) zajęć

r1_2_fs_2

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację

Mgr Grzegorz Wiończyk

grupa(-y)
wymagania meryto- Weryfikacja jest przeprowadzana w oparciu o zadania rozwiązywane i omawiane
ryczne
na ćwiczeniach oraz rozwiązywane w ramach pracy własnej studenta (w oparciu o:
R. M. Olejnik, Ćwiczenia z logiki praktycznej, Częstochowa 1998).
kryteria oceny

Ocena końcowa to średnia składowych ocen. Do otrzymania zaliczenia wymagane jest
otrzymanie z każdej oceny minimum E. Kolokwium można powtarzać raz w wyznaczonym
przez prowadzącego terminie. Do średniej końcowej wchodzą wszystkie oceny z kolokwium

przebieg procesu
weryfikacji

dwa kolokwia pisemne
prezentacja zagadnienia filozoficznego (do wyboru z listy przygotowanej przez prowadzącego)
ocena z aktywności

informacje dodatkowe
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Antropologia filozoficzna (11-R1S-15-r1_3)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

rok akademicki

2015/16

semestr

letni

forma studiów

stacjonarne

sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń stanowi warunek
przystąpienia do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę zdobytą
na wykładach uzupełnionych lekturą zalecanej literatury.

informacje dodatkowe Do indeksu wpisana jest ocena końcowa modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod

wykład

r1_3_fs_1

prowadzący

Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)
treści zajęć

Treścią wykładu są podstawowe zagadnienia antropologii przyrodniczej i filozoficznej. I
tak poruszane są tematy antropogenezy przyrodniczej ze szczególnym
uwzględnieniem czasu i miejsca narodzin człowieka oraz głównych etapów
uczłowieczenia. W ramach antropologii filozoficznej poruszane są zagadnienia
wyjątkowości człowieka w świecie przyrody, jego jego duchowo-materialnej struktury,
problemu zla i wolności, kultury i zachowań społecznych

metody
prowadzenia
zajęć

Jak w opisie modułu
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liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

15

liczba godzin
pracy własnej
studenta

10

opis pracy
własnej
studenta

Praca własna studenta polega na przyswajaniu sobie oraz poszerzaniu
omawianych zagadnień poprzez lekturę wskazanych podręczników:
J. Tomczyk, B. Hałaczek, U progów ludzkości, UKSW, W-wa 2008
G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, WAM, Kraków
2006

organizacja zajęć

Wszyscy studenci

literatura
obowiązkowa

1. J. Tomczyk, B. Hałaczek, U progów ludzkości, UKSW, W-wa
2008
2. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej,
WAM, Kraków 2006

literatura
uzupełniająca

1.R. Leakey, Pochodzenie człowieka, CIS, W-wa 1995
2.I. Tattersall, I stał się człowiek, CIS, W-wa 2001
3.J. Reichholf, Zagadka rodowodu człowieka, PWN, W-wa
1992

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

Kod

ćwiczenia

r1_3_fs_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 3

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)
treści zajęć

Treścią zajęć jest przedstawienie przez grupę studentów wcześniej
wyznaczonego przez prowadzącego tematu. Studenci korzystają ze
wskazanej im literatury a także mają za zadanie wykazać się własną
inicjatywą w poszukiwaniu wiadomości oraz formy ich przekazu.

metody
prowadzenia
zajęć

Jak w opisie modułu

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

10

liczba godzin
pracy własnej
studenta

15

opis pracy
własnej
studenta

Praca własna studenta polega na wcześniejszym zaznajomieniu się z
tekstem stanowiącym przedmiot ćwiczeń i przygotowaniu prezentacji
multimedialnej.

organizacja zajęć

literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony

Teksty źródłowe udostępniane przez prowadzacego

Jak w opisie wykładu
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www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Kolokwium pisemne

r1_3_w_1

kod(-y) zajęć

r1_3_fs_1

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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wymagania
merytoryczne

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w formie testu, w oparciu o
znajomość treści wykładów oraz treści podręczników:
1. J. Tomczyk, B. Hałaczek, U progów ludzkości, UKSW, W-wa 2008
2. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, WAM,
Kraków 2006
Tezy do kolokwium:
1. Konieczność „antropologii oddolnej”
2. Problematyka człowieka w różnych okresach myśli filozoficznej
3. Wyjątkowość człowieka w świecie przyrody.
4. Problematyka związku człowieka ze światem przyrody.
5. Cielesność człowieka
6. Pierwiastek duchowy w człowieku
7. Argumenty przemawiające za duchową stroną w człowieku
8. Zależność duszy od ciała
9. Argumenty przemawiające za istnieniem wspólnego przodka
człowieka i małp człekokształtnych.
10.Problemy związane z materiałem kopalnym wcześniejszych
przodków człowieka. Czas zaistnienia życia na ziemi.
11.Cechy charakterystyczne człowiekowatych (hominidów)
12.Azjatyckie czy afrykańskie pochodzenie człowieka.
13.Znaczenie i miejsce Ramapiteka w linii rodowodowej człowieka.
14.Australopitekalna koncepcja antropogenezy.
15.Główne etapy uczłowieczenia.

kryteria oceny

Student rozwiązuje test składający się z 10 pytań mieszanych.
Za każdą dobrą odpowiedź otrzymuje 1 punkt.
I tak:
0-5 pkt.: ocena 2 (ndst)
5,5-6,0 pkt.: ocena 3 (dst)
6,5-7,0 pkt.: ocena 3+ (dst plus)
7,5-8,0 pkt.: ocena 4 (db)
8,5-9,0 pkt.: ocena 4+ (db plus)
9,5-10,0 pkt.: ocena 5 (bdb)

przebieg procesu
weryfikacji

Kolokwium przeprowadzane jest na jednym z ostatnich zajęć
przed sesją egzaminacyjną. Czas na rozwiązanie testu 20 min.

informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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nazwa

kod

Ocena aktywności na ćwiczeniach

r1_3_w_2

kod(-y) zajęć

r1_3_fs_2

osoba(-y)
ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

Wykazanie się zrozumieniem czytanego tekstu i
umiejętnością wypowiedzenia się własnymi słowami na
piśmie i ustnie, umiejętność przygotowania prezentacji
multimedialnej.

kryteria oceny

Oceniane jest przedstawienie poglądów zawartych w
opracowanym tekście oraz zaangażowanie w dyskusji.

przebieg procesu
weryfikacji

Każdorazowe ćwiczenia

informacje
dodatkowe
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Etyka i bioetyka (11-R1-14-r1_4)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
Rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

ks. dr Witold Kania
2015/16
zimowy
stacjonarne
Ocena z modułu to ocena z ustnego egzaminu końcowego z wiadomości
stanowiących treść obu części wykładu i lektury obowiązkowej. Zaliczenie z
ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Informacje
dodatkowe

W indeksie zostanie wpisana ocena końcowa modułu tożsama z oceną z
egzaminu ustnego oraz ocena z ćwiczeń.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod
r1_4_fs_1

Wykład
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej

ks. dr Witold Kania
Wykład porusza najbardziej fundamentalne zagadnienia etyki ogólnej. Omawiane są
następujące zagadnienia: definicja etyki; założenia wstępne etyki; przedmiot etyki;
historia metody etyki; etyka na tle inny nauki humanistycznych; natura ludzka a różne
koncepcje etyki; ogólna charakterystyka aktów ludzkich; nauka o celu ludzkim;
zagadnienie normy moralności; zagadnienie szczęścia, wprowadzenie w aksjologię;
dobro i zło moralne czynu; nauka o powinności; zagadnienie prawa naturalnego;
zagadnienie cnót. Definicja bioetyki; historia bioetyki; modele uzasadnień
bioetycznych; międzynarodowe i polskie akty prawne regulujące kwestie bioetyczne;
dokumenty Kościoła Katolickiego w sprawach bioetycznych; bioetyka związana z
początkiem ludzkiego życia; eugenika; eutanazja; dzieciobójstwo; granice
eksperymentu medycznego; intensywna terapia; terapia uporczywa; opieka
terminalna; przeszczepy; zagadnienie kryterium śmierci.
Jak w opisie modułu.

30
20
Student powinien przyswoić sobie podstawowe pojęcie etyczne

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

studenta

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

oraz poszerzyć wiedzę w oparciu o lekturę wskazanych
podręczników: T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta
Pracowników Służby Zdrowia, Vatican 1995.
Wszyscy studenci
T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996. Papieska Rada ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby
Zdrowia, Vatican 1995. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność,
Lublin 2009 (framenty).
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, Vatican 1995;
A. Anzerbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008.
R. Lucas Lucas, Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.
A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995.
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej,
Warszawa 1996.

nazwa

Kod
r1_4_fs_2

Ćwiczenia
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy

str. 2

Ks. Dr Witold Kania
Treścią zajęć jest czytanie i wspólne krytyczne omawianie
wybranych klasycznych tekstów źródłowych etyki i bioetyki oraz
ich opracowań.
Jak w opisie modułu
20
30
Praca własna polega na wcześniejszym zapoznaniu się z tekstami

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
Informacje
dodatkowe

str. 3

stanowiącymi przedmiot ćwiczeń oraz przygotowaniu do nich
pytań jako istotnego punktu konwersatorium.
Wskazane przez prowadzącego teksty źródłowe.
Jak w opisie wykładu.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

Kod
r1_4_w_1

Egzamin ustny
Kod(-y) zajęć
r1_4_fs_1, r1_4_fs_2
osoba(-y)
Ks. dr Witold Kania
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

Znajomość treści wykładów (według ustalonych schematów:
„treść zajęć” [moduły: r1_4_fs_1, r1_4_fs_2]) oraz treści zadanych
lektur obowiązkowych.
Na ocenę 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat etyki i
bioetyki, nie zna podstawowych pojęć oraz definicji.
Na ocenę 3 (dst): student zna podstawowe definicje i pojęcia etyki oraz bioetyki,
potrafi również ogólne scharakteryzować wybrane zagadnienia.
Na ocenę 4 (db): student zna podstawowe definicje i pojęcia etyki oraz bioetyki,
potrafi również szczegółowo scharakteryzować wybrane zagadnienia.
Na ocenę 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny dobrej.
Potrafi również, na podstawie zdobytej wiedzy uzasadniać decyzje
etyczne/bioetyczne.
Aktywność na zajęciach może podwyższyć ocenę z egzaminu o pół stopnia.
Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby w terminie ustalonym w sesji
egzaminacyjnej. Do dyspozycji studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny.
Studenci otrzymują po 3 pytania. Ci, którzy uzyskali z kolokwiów/testu od 65 do
85% pozytywnych odpowiedzi mogą zrezygnować z odpowiedzi na 1 pytanie. Ci,
których łączny wynik jest na poziomie 85% i wyższym mogą zrezygnować z
odpowiedzi na 2 pytania.
Kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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Kolokwium pisemne

r1_4_w_2

Kod(-y) zajęć
r1_4_fs_1, r1_4_fs_2
osoba(-y)
Ks. dr Witold Kania
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

Weryfikację przeprowadza się na podstawie lektur: T.
Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996. Papieska Rada ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby
Zdrowia, Vatican 1995.

Trzy kolokwia. Dwa polegające na odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe (w
każdym od 8 do 14 pytań), za które otrzymuje się 1 lub 2 punkty. Trzecie, w formie
testu. Zaliczenie student otrzymuje, gdy uzyska z każdego kolokwium przynajmniej
50% pozytywnych odpowiedzi. Na podstawie łącznego wyniku procentowego z 3
kolokwiów student otrzymuje następujące oceny:
Poniżej 40%: ocena 2 (ndst)
40% do 55%: ocena 3 (dst)
55% do 65%: ocena 3,5 (dst+)
65% do 75%: ocena 4 (db)
75% do 85%: ocena 4,5 (db+)
Więcej niż 85%: ocena 5 (bdb)
Kolokwia są przeprowadzane w ramach ćwiczeń (czas trwania: ok. 15 min).
W przypadku uzyskania z danego kolokwium wyniku niższego niż 40% istnieje
możliwość jeszcze dwukrotnego przystąpienia do każdego z kolokwiów.
Nieuzyskanie za trzecim razem minimum 40% powoduje ocenę niedostateczną
z zaliczenia w pierwszym terminie.
Wzór obliczania wyniku procentowego:
a+b+c:2
a’+b’+c’:2
---------------------

a- punkty uzyskane w pierwszym kolokwium
b- punkty uzyskane w drugim kolokwium
c- punkty uzyskane w teście
a’- maksymalna ilość punktów w pierwszym kolokwium
b’- maksymalna ilość punktów w drugim kolokwium
c’- maksymalna ilość punktów w trzecim kolokwium (teście)

W szczególnych przypadkach kolokwium może przybrać
formę ustną.
Nazwa

Ocena aktywności na ćwiczeniach
Kod(-y) zajęć
r1_4_fs_2
osoba(-y)
Ks. dr Witold
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Kania

Kod
r1_4_w_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 5

Przygotowanie pytań do tekstu wyznaczonego przez
prowadzącego. (Fragmenty K. Wojtyła, Miłość i
odpowiedzialność, Lublin 2009.)

Poprawne postawienie pytań oznacza zaliczenie tej formy weryfikacji.
Dobra analiza tekstu przy pomocy pytań może podwyższyć ocenę z
egzaminu końcowego (modułu) o pół stopnia.

W czasie ćwiczeń następuje wspólne odczytanie pytań i
analiza tekstu. Prowadzący ocenia indywidulanie trafność
pytań.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, I-szy stopień
Sylabus modułu: Pedagogika ogólna (11-R1S-15-r1_5)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Leokadia Szymczyk
2015/2016
zimowy
stacjonarne
średnia arytmetyczna z ocen końcowych uzyskanych z wykładów i ćwiczeń

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

r1_5_fs_1
dr Leokadia Szymczyk
Studenci I roku kierunku nauki o rodzinie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Pedagogika jako nauka zajmująca się wychowaniem i kształceniem oraz jako teoria
wychowania. Zakres podstawowych pojęć współczesnej pedagogiki. Współczesne
kierunki pedagogiczne. Problemy współczesnej pedagogiki. Podstawy metodologii
badań pedagogicznych.
Podstawowe kategorie pedagogiki. Personalistyczne aspekty samowychowania.
Koncepcja procesu wychowawczego rozwoju człowieka. Struktura procesu
wychowawczego. Antropologiczne podstawy wychowania. Proces wychowania w
kontekście zjawisk społecznych. Znaczenie aksjologii i teleologii w wychowaniu.
Współczesne systemy wychowania. Modele wychowania. Kształtowanie środowiska
wychowawczego. Elementy pedeutologii. Rola nauczyciela, wychowawcy, pedagoga
w społeczeństwie wiedzy.
Wykład problemowy, konwersacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
fragmentów filmów
30

45

Lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; przygotowanie do egzaminu
wykład: 1,5 godziny tygodniowo
Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk 2004.
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Warszawa 2008.
Jaworska - Witkowska M., Nurty pedagogiki: naukowe, dyskretne, odlotowe, Kraków 2011.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika: podręcznik akademicki, t.1-2, Warszawa 2003.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
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Śliwerski B. (red.), Pedagogika,t.1, Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006.

Śliwerski B. (red.) Pedagogika, t.3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańsk
2006.
literatura
uzupełniająca

Ciechaniewicz W., Pedagogika, Warszawa 2008.
Gnitecki J., Tworzenie wiedzy o edukacji w naukach pedagogicznych, Poznań 2007
Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.
Jaworska - Witkowska M., Nurty pedagogiki: naukowe, dyskretne, odlotowe, Kraków 2011.
Milerski B., Śliwerski B., Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa 2000.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i
badań naukowych, GWP, Gdańsk 2006.
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

2a. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Ćwiczenia

r1_5_fs_2

prowadzący
grupa(-y)

dr Leokadia Szymczyk
Studenci I roku kierunku nauki o rodzinie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

treści zajęć

Wybrane zagadnienia z historii wychowania i myśli pedagogicznej: Wychowanie w
Starożytnej Europie. Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza. Wykształcenie i kultura
umysłowa w epoce renesansu. Kultura umysłowa i reformy szkolne w epoce oświecenia.
Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku.
Oświata i wychowanie w XX
wieku.
Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne: Pedagogika postmodernizmu, Pedagogika
negatywna, Pedagogika pozytywistyczna, Pedagogika C. Freineta, Pedagogika kultury,
Pedagogika pragmatyzmu, Pedagogika personalistyczna, Pedagogika egzystencjalna,
Pedagogika Nowego Wychowania, Pedagogika antyautorytarna, Pedagogika Marii Montessori,
Pedagogika emancypacyjna.
Podstawowe środowiska wychowawcze: Rodzina, Szkoła, Grupy rówieśnicze i środowisko
lokalne, Wspólnoty wyznaniowe

metody
prowadzenia
zajęć

Konwersatoryjne - praca w zespołach problemowych: prezentacja opracowanych
zagadnień z wykorzystaniem technik multimedialnych

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta

30

metody aktywizujące
analiza tekstów z dyskusją

20
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę. Przygotowanie wystąpienia ustnego
(prezentacja z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego lub inna forma wybrana przez
zespół)
przygotowanie pracy pisemnej. Przygotowanie do kolokwium

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

str. 3

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2007, s. 307-334.
Błasiak A., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Wybrane zagadnienia. Kraków
2009, s. 131-190.
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa
2005.
Kijas Z. (red.), Rodzina w wielkich religiach świata, Kraków1999.
Król-Kitlińska M., Pedagog a wielokulturowość – refleksje w kontekście wychowania, w:
Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej, red. B. Ecler-Nocoń, M. Frania, M.
Kitlińska-Król, Katowice 2013, s. 97-115.
Dziewiecki M., Wychowanie chrześcijańskie w praktyce, Szczecinek 2012 (całość)
Rygiel K., Wychowanie w społeczności żydowskiej (PDF).
Wąs A., Rodzina w islamie, http://religie.wiara.pl/doc/472189.Rodzina-w-islamie
Marczuk E., tłum. Jak stworzyć prawosławną rodzinę,
http://www.parafia.sidcom.pl/parafia/poczytaj/rodz2a.html
Ożóg T., Wychowanie chrześcijańskie w kościelnych ruchach religijnych, w: red. Rynio
Alina, Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin 2007, s.
953-962.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r1_5_w_1
dr Leokadia Szymczyk

Studenci I roku kierunku nauki o rodzinie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Znajomość zagadnień realizowanych w trakcie wykładów i ćwiczeń uzupełnionych lekturą
wskazanej literatury przedmiotu
Ustne sprawdzenie znajomości wiedzy przedstawionej na wykładach i na ćwiczeniach oraz
uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu
Egzamin ustny zostanie zaliczony po uzyskaniu 50% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń
Egzamin ustny – student losuje zestaw pytań, który będzie zawierał 3 pytania problemowe.
Podstawą zaliczenia będzie ocena umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w
trafnym opisie pytań egzaminacyjnych. Ocena końcowa stanowi średnią ocen odpowiedzi
na poszczególne pytania.
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3a. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
Kolokwium pisemne
prezentacja efektów pracy zespołowej

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

kod
r1_5_w_2
r1_5_w_3

dr Leokadia Szymczyk

Studenci I roku kierunku nauki o rodzinie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

wymagania
merytoryczne

pisemne kolokwium zaliczeniowe sprawdzające znajomość prezentowanych zagadnień
podczas ćwiczeń, uzupełnionych literaturą przedmiotu

kryteria oceny

przygotowanie do ćwiczeń i zaangażowanie w ich przebieg oraz umiejętność współpracy
w zespole (przygotowanie materiału, prezentacja)
obecność i aktywny udział w ćwiczeniach
prezentacja efektów pracy zespołowej – pogłębiona analiza wybranego tematu.
kolokwium zaliczeniowe obejmujące tematykę ćwiczeń

przebieg procesu
weryfikacji

obecność i aktywny udział w ćwiczeniach,
czynne uczestnictwo w pracy zespołu przygotowującego dane zagadnienie
kolokwium pisemne - Ocena poprawności zaliczenia kolokwium końcowego (10 pytań w
formie otwartej). Za każde pytanie student otrzymuje 0-2 pkt. Maksymalnie student może
zdobyć 20 punktów. Warunkiem zaliczenia jest zdobycie minimum 10 punktów. Po 60
minutowym kolokwium pisemnym następuje jego omówienie

informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Pedagogika rodziny (11-R1S-15-r1_6)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Mariola Kozubek
2015/16
letni
stacjonarne
Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna dwóch ocen: z
egzaminu ustnego (wykłady) oraz zaliczenia ćwiczeń.
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych oraz na stronie wsparcia dydaktyki.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r1_6_fs_1

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
1. Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna.
2. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze.
3. Pedagogiczne konsekwencje współczesnych przemian w obrębie struktury i więzi
rodzinnej.
4. Funkcja wychowawcza rodziny.
5. Metody i zasady wychowawcze.
6. Błędy wychowawcze i ich skutki.
7. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny.
8. Wspomaganie rodziny, szczególnie dysfunkcjonalnej w spełnianiu jej funkcji
wychowawczej.
9. Chrześcijańska koncepcja wychowania w rodzinie.
10. Pedagogizacja rodziców.
Jak w opisie modułu
20
30
Przyswojenie sobie wiedzy uzyskanej podczas wykładów oraz pogłębienie jej poprzez
lekturę wskazanej literatury przedmiotu. Przygotowanie do egzaminu ustnego.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Według planu
Bergmann W., Sztuka rodzicielskiej miłości, Kraków 2012. Błasiak A., Dybowska E.
(red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny, Kraków 2010. Dziewiecki M.,
Wychowanie chrześcijańskie w praktyce, Szczecinek 2012. Gillet S., Kształtowanie
charakteru, Lublin 2001. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006. Kawula S., Brągiel J., Janke A.,
(red.), Pedagogika rodziny, Toruń 2009. Mastalski J., Jak dobrze wychować dziecko,
Kraków 2009. Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu
osobowym, Toruń 2007. Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis. Dawirs R., Moll
G., 10 największych błędów wychowawczych, Kraków 2012. Karta Praw Rodziny,
Watykan 1983. Mastalski J., Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Kraków
2008. Rodziński A., Na orbitach wartości, Lublin 1998. Romer F., 7 sposób
Wychowania dzieci, Kraków 2014. Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2002.
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych oraz na stronie wsparcia dydaktyki.

nazwa

Ćwiczenia
Uniwersytet Śląski w Katowicach
prowadzący
Wydział
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

kod
r1_6_fs_2
str. 3

Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
I. Formy i obszary realizacji funkcji wychowawczej rodziny:
1. wychowanie moralne do wartości
2. wychowanie społeczne, prospołeczne (do pracy)
3. wychowanie patriotyczne i międzykulturowe
4. wychowanie prozdrowotne i ekologiczne
5. wychowanie do życia w rodzinie i seksualne
6. wychowanie intelektualne (umysłowe)
7. wychowanie do korzystania z mediów
8. wychowanie estetyczne i przez sztukę.
II. Rola i znaczenie zabawy i wypoczynku dla rozwoju dziecka i integracji rodziny.
Praca w zespołach problemowych. Dyskusja panelowa, Prezentacje multimedialne.
15
10
Student przygotowuje w zespole problemowym (do którego należy podczas całego
cyklu zajęć), trzy tematy na podstawie literatury obowiązkowej i prezentuje je w
wypowiedzi ustnej podczas zajęć. Każdy temat należy także zwięźle opisać (maks. 3
strony).
Według planu
Adamski F., Wychowanie w rodzinie, Kraków 2010.
Błasiak A., Dybowska E. (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny, Kraków
2010.
Błasiak A., Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kraków
2012.
Błasiak A., Dybowska E. Pikuła N. (red.), Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań
współczesności, Kraków 2012.
Dziewiecki, Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.
Jeżyna K., Zadykowicz T. (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Lublin 2008.
Kozubek M.T. (red.), Dom, w którym rodzi się wspólnota, Katowice 2012.
Kozubek M.T. (red.), Jaka rodzina takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar
wychowania integralnego, Katowice 2012.
Mastalski J., Jak dobrze wychować dziecko, Kraków 2009.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.
Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987.
Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2002.
Czasopisma: „Wychowawca”, „Edukacja i Dialog”, „Wychowanie w Przedszkolu”.
Augustyn J., Ojcostwo, Kraków 2009.
Bartoszek A. (red.), Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla
społeczeństwa i Kościoła, Katowice 2011.
Błasiak A., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, Kraków 2009.
Drożdż A., Kurzela P.(red.), Rodzina wartością – wartości rodzinne, Katowice 2009.
Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 2001.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007.
Szuman S., Rola zabawy, twórczości i pracy dzieci w procesie kierowania ich rozwojem, w:
Sawicka A. (red.), Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej, Warszawa1985.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

adres strony

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

nazwa

Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
r1_6_fs_2
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r1_6_w_3

Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wiedza z zakresu wyznaczonej problematyki zdobyta na podstawie wskazanej
literatury przedmiotu.
Umiejętność ustnego zaprezentowania określonego temu językiem
pedagogicznym.
W wyznaczonym terminie, student prezentuje podczas zajęć trzy C tematy
opracowane w zespole problemowym (czas każdej prezentacji ok. 30 min).
Tematy do opracowania oraz daty ich prezentacji są przedstawione studentom
podczas pierwszych zajęć.

Nazwa

kod
r1_6_w_1

Egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

r1_6_fs_2
Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wiedza z zakresu problematyki przedstawionej podczas wykładów pogłębiona
lekturą wskazanej literatury przedmiotu.
Należy odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania.
Student losuje jedną tezę (zawierającą 2 pytania szczegółowe).
Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Pedagogika rodziny (11-R1S-14-r1_8)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Mariola Kozubek
2015/16
zimowy
stacjonarne
Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna dwóch ocen: z
egzaminu ustnego (wykłady) oraz zaliczenia ćwiczeń.
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych oraz na stronie wsparcia dydaktyki.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r1_8_fs_1

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
1. Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna.
2. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze.
3. Pedagogiczne konsekwencje współczesnych przemian w obrębie struktury i więzi
rodzinnej.
4. Funkcja wychowawcza rodziny.
5. Metody i zasady wychowawcze.
6. Błędy wychowawcze i ich skutki.
7. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny.
8. Wspomaganie rodziny, szczególnie dysfunkcjonalnej w spełnianiu jej funkcji
wychowawczej.
9. Chrześcijańska koncepcja wychowania w rodzinie.
10. Pedagogizacja rodziców.
Jak w opisie modułu
20
30
Przyswojenie sobie wiedzy uzyskanej podczas wykładów oraz pogłębienie jej poprzez
lekturę wskazanej literatury przedmiotu. Przygotowanie do egzaminu ustnego.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Według planu
Bergmann W., Sztuka rodzicielskiej miłości, Kraków 2012. Błasiak A., Dybowska E.
(red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny, Kraków 2010. Dziewiecki M.,
Wychowanie chrześcijańskie w praktyce, Szczecinek 2012. Gillet S., Kształtowanie
charakteru, Lublin 2001. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006. Kawula S., Brągiel J., Janke A.,
(red.), Pedagogika rodziny, Toruń 2009. Mastalski J., Jak dobrze wychować dziecko,
Kraków 2009. Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu
osobowym, Toruń 2007. Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis. Dawirs R., Moll
G., 10 największych błędów wychowawczych, Kraków 2012. Karta Praw Rodziny,
Watykan 1983. Mastalski J., Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Kraków
2008. Rodziński A., Na orbitach wartości, Lublin 1998. Romer F., 7 sposób
Wychowania dzieci, Kraków 2014. Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2002.
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych oraz na stronie wsparcia dydaktyki.

nazwa

Ćwiczenia
Uniwersytet Śląski w Katowicach
prowadzący
Wydział
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

kod
r1_8_fs_2
str. 3

Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
I. Formy i obszary realizacji funkcji wychowawczej rodziny:
1. wychowanie moralne do wartości
2. wychowanie społeczne, prospołeczne (do pracy)
3. wychowanie patriotyczne i międzykulturowe
4. wychowanie prozdrowotne i ekologiczne
5. wychowanie do życia w rodzinie i seksualne
6. wychowanie intelektualne (umysłowe)
7. wychowanie do korzystania z mediów
8. wychowanie estetyczne i przez sztukę.
II. Rola i znaczenie zabawy i wypoczynku dla rozwoju dziecka i integracji rodziny.
Praca w zespołach problemowych. Dyskusja panelowa, Prezentacje multimedialne.
15
10
Student przygotowuje w zespole problemowym (do którego należy podczas całego
cyklu zajęć), trzy tematy na podstawie literatury obowiązkowej i prezentuje je w
wypowiedzi ustnej podczas zajęć. Każdy temat należy także zwięźle opisać (maks. 3
strony).
Według planu
Adamski F., Wychowanie w rodzinie, Kraków 2010.
Błasiak A., Dybowska E. (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny, Kraków
2010.
Błasiak A., Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kraków
2012.
Błasiak A., Dybowska E. Pikuła N. (red.), Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań
współczesności, Kraków 2012.
Dziewiecki, Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.
Jeżyna K., Zadykowicz T. (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Lublin 2008.
Kozubek M.T. (red.), Dom, w którym rodzi się wspólnota, Katowice 2012.
Kozubek M.T. (red.), Jaka rodzina takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar
wychowania integralnego, Katowice 2012.
Mastalski J., Jak dobrze wychować dziecko, Kraków 2009.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.
Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987.
Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2002.
Czasopisma: „Wychowawca”, „Edukacja i Dialog”, „Wychowanie w Przedszkolu”.
Augustyn J., Ojcostwo, Kraków 2009.
Bartoszek A. (red.), Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla
społeczeństwa i Kościoła, Katowice 2011.
Błasiak A., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, Kraków 2009.
Drożdż A., Kurzela P.(red.), Rodzina wartością – wartości rodzinne, Katowice 2009.
Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 2001.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007.
Szuman S., Rola zabawy, twórczości i pracy dzieci w procesie kierowania ich rozwojem, w:
Sawicka A. (red.), Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej, Warszawa1985.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

adres strony

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

nazwa

Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
r1_8_fs_2
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r1_8_w_3

Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wiedza z zakresu wyznaczonej problematyki zdobyta na podstawie wskazanej
literatury przedmiotu.
Umiejętność ustnego zaprezentowania określonego temu językiem
pedagogicznym.
W wyznaczonym terminie, student prezentuje podczas zajęć trzy C tematy
opracowane w zespole problemowym (czas każdej prezentacji ok. 30 min).
Tematy do opracowania oraz daty ich prezentacji są przedstawione studentom
podczas pierwszych zajęć.

Nazwa

kod
r1_8_w_1

Egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

r1_8_fs_2
Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wiedza z zakresu problematyki przedstawionej podczas wykładów pogłębiona
lekturą wskazanej literatury przedmiotu.
Należy odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania.
Student losuje jedną tezę (zawierającą 2 pytania szczegółowe).
Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, stopień pierwszy
Sylabus modułu: Niepełnosprawny w rodzinie (11-R1S-13-r1_9)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr Krzysztof Sosna
2015/2016
Zimowy
stacjonarne
Średnia arytmetyczna z poszczególnych weryfikacji

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa: Niepełnosprawny w rodzinie

wykład

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

Kod: r1_9_fs_1

Ks. dr Krzysztof Sosna
1. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej: pojęcia, zakres, miejsce w
pedagogice jako nauce.
2. Problematyki życia osoby z niepełnosprawnością jak również ich rodzin (przeżywanie
niepełnosprawnością, problemy,)
3. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: rodzaje niepełnosprawności;
prawidłowości rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego osób
z niepełnosprawnością; sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym;
4. Zasady rehabilitacji i rewalidacji,
5. Sposoby wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi.
Jak w opisie modułu

40
60
Pogłębianie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazaną lekturę

Wykłady w blokach tematycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa

str. 2

Wspólne problemy specjalnej opieki, edukacji i społecznego wsparcia; w: Pedagogika
specjalne, red. W. Dykcik, 347-443
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska
Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, red. G. Kwaśniewska, A.
Wojnarska

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Nazwa: Niepełnosprawny w rodzinie

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)

Kod: r1_9_fs_2

Ks. dr Krzysztof Sosna

treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Jak w opisie modułu

30
20
Lektura pozycji potrzebnych do opracowania referatów

Praca w grupach,
Dokument Stolicy Apostolskiej na międzynarodowy rok niepełnosprawnych, w: W trosce o
życie, Wybrane Dokumenty Stolicy Apostolskiej, s. 340-349.
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str. 3

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa: Niepełnosprawny w rodzinie

Kod: r1_9_w_1

Kolokwium pisemne

r1_9_fs_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Krzysztof
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Sosna

wymagania
merytoryczne

Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, zasady funkcjonowania osób z
niepełnosprawnością, zasady rehabilitacji, rewalidacji, problemy rodzin z osobami z
niepełnosprawnością

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Średnia z weryfikacji poszczególnych bloków tematycznych
Po każdym bloku tematycznym pisemne kolokwium, którego celem jest weryfikacja
opanowanej wiedzy zdobytej w ramach wykładów i lektury wyznaczonych lektur

Nazwa: Niepełnosprawny w rodzinie

Kod: r1_9_w_2

Praca pisemna

r1_9_fs_1; r1_9_fs_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Krzysztof
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Sosna

Umiejętność samodzielnego opracowania konkretnego problemu dotyczącego osób z
niepełnosprawnością, wykorzystując wiedzę nabytą ramach wykładów i ćwiczeń
Ocenie podlega opracowany tekst: wyczerpanie tematu, nowatorskość rozwiązań,
poprawność językowa
Praca pisemna powinna być dostarczona do 15 grudnia 1015 r.
Objętość pracy: 3-4 str. A4, czcionka Arial 14, odstępy 1,5 w.

Nazwa: Niepełnosprawny w rodzinie

Kod: r1_9_w_3

Wystąpienie ustne

r1_9_fs_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Krzysztof
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wymagania

Sosna

Wykazanie się znajomością opracowanych zagadnień w ramach ćwiczeń

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

Ocenie podlega aktywność na ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć,
Ocenie podlegają przygotowane zagadnienia oraz aktywność w ramach ćwiczeń

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień
Sylabus modułu: Psychologia małżeństwa i rodziny (11-R1S-14-r1_14)

koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Weronika Juroszek
2015/2016
letni
stacjonarne
średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych
egzaminem) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje

kod
r1_14_fs_1
dr Weronika Juroszek
etapy rozwoju małżeństwa i rodziny; dynamika więzi emocjonalnej małżonków;
konflikty w rodzinie; teoria przywiązania Johna Bowlby’ego (przywiązanie w relacji
rodzic-dziecko, przywiązanie w relacji romantycznej); relacja małżonkowie-teściowie;
znaczenie akceptacji, empatii i kongruencji w relacjach rodzinnych; systemowa teoria
rodziny
jak w opisie modułu
30

45
przyswojenie wiedzy z wykładów, praca z literaturą (wybrane strony, zadane przez
prowadzącego): M. Ryś „Konflikty w rodzinie – niszczą czy budują”, Warszawa 1994;
H. Krzysteczko „Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny” Katowice
2000; M. Plopa „Psychologia rodziny. Teoria i badania” Kraków 2008; M. Plopa
„Psychologia rodziny. Metody badań” Kraków 2008.
wybrane strony z następującej literatury: M. Ryś „Konflikty w rodzinie – niszczą czy
budują”, Warszawa 1994; H. Krzysteczko „Pomoc w dojrzewaniu do miłości,
małżeństwa i rodziny” Katowice 2000; M. Plopa „Psychologia rodziny. Teoria i
badania” Kraków 2008
M. Plopa „Psychologia rodziny. Metody badań” Kraków 2008.

możliwość dodatkowych konsultacji w ramach dyżuru

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

kod
r2_14_fs_2
dr Weronika Juroszek
związek cech osobowości małżonków z przebiegiem ich życia małżeńskiego;
kobiecość i męskość w relacji małżeńskiej; psychologiczne konsekwencje
przedmałżeńskiego współżycia seksualnego
jak w opisie modułu
20

30
praca z zadaną literaturą (wybrane strony), przygotowanie do ćwiczeń, przygotowanie
się do kolokwium pisemnego
wybrane strony z następującej literatury: J. Oldham, L. Morris „Twój psychologiczny
autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, postępujesz właśnie tak”, Warszawa
2007; W. Juroszek „Przedmałżeńskie współżycie seksualne jako czynnik odraczający
decyzję o małżeństwie i rodzicielstwie”, Family Forum 2 (2012); W. Juroszek
„Psychologiczne konsekwencje przedmałżeńskiego współżycia seksualnego”,
Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3/7 (2011), s. 17-27, M. Wójtowicz „Męskość w
koncepcjach Stu Webera i Johna Eldredge”a – próba syntezy”, w: A. Bartoszek (red.),
„Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i
Kościoła”, Katowice 2011.
H. Krzysteczko „Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny” Katowice
2000; W. Juroszek „Seksualność a przywiązanie – na przykładzie „Krystyny córki
Lavransa S. Undset” , Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 4 (2012).

możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
Egzamin pisemny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

kod
r1_14_w_1
dr Weronika Juroszek

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
nazwa
Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

pisemne sprawdzenie zrozumienia treści wykładów i zadanej literatury
ocena prawidłowości wypełnienia kolokwium pisemnego (składającego się z pytań
otwartych; w celu zaliczenia egzaminu trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co
najmniej połowę pytań);
ocena z kolokwium jest równocześnie końcową oceną z egzaminu
45-minutowe kolokwium, po którym następuje jego omówienie
egzamin sprawdza wiedzę przede wszystkim z wykładów;
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru
kod

r1_14_w_2

dr Weronika Juroszek

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
przygotowanie do zajęć na podstawie zadanej (w ramach ćwiczeń) literatury
obowiązkowej i podstawowej
Praca pisemna ma charakter kolokwium (składającego się z pytań otwartych; w
celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań); ocena z kolokwium stanowi dwie trzecie wagi oceny końcowej z ćwiczeń
w trakcie ostatnich zajęć ćwiczeniowych - pisemne kolokwium, po którym
następuje jego omówienie

Nazwa
Ocena aktywności na ćwiczeniach i przygotowania do zajęć
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

str. 3

kod
r2_14_w_3

dr Weronika Juroszek

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
przygotowanie do zajęć na podstawie zadanej literatury obowiązkowej i
podstawowej
średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z kartkówek
na początku zajęć ćwiczeniowych - kartkówka składająca się dwóch lub trzech
krótkich pytań (dotyczących ostatnich zajęć)
ostateczna ocena z kartkówek stanowi jedną trzecią wagi oceny końcowej z
ćwiczeń

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Psychologia starości (11-R1-14-r1_15)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Ida Szwed
2015/2016
letni
stacjonarne

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

wykład

kod
r1_15_fs_1

Dr Ida Szwed
1. Żałoba, etapy i rodzaje wsparcia psychologicznego.
Doświadczenie straty i wzrost po doświadczeniach
traumatycznych (pojęcie wzrostu potraumatycznego;
koncentracja na walce zamiast na traumie).
2. Późna dorosłości starość
3. Choroba i starość – zjawiska pozytywne czy negatywne.
4. Pozytywne starzenie się – czynniki powiązane i niepowiązane z
pozytywnym starzeniem się.
5. Dojrzałość – mądrość – bilans życia (bilans życia a tożsamość
osobista, temporalne i aksjologiczne odniesienie w bilansie
życia).
6. Zadania rozwojowe w ostatnim etapie życia.
7. Mądrość życiowa ludzi w podeszłym wieku.
8. Teorie przystosowania do starości.
9. Aktywność osób starszych.
10. Starzenie się patologiczne: (zespoły otępienne; zaburzenia
psychiczne u osób starszych); Przemoc w rodzinie wobec osób
starszych i niepełnosprawnych. Dobrostan jednostki a
doświadczenia kryzysowe.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

jak w opisie modułu
10
15
j.w.

1. Oleś P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Jaszczak-Kuźmińska, Michalska K. red. (2010). Przemoc w rodzinie
wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla
pracowników pierwszego kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.
1. Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa
dla klinicystów. Przykładowe ćwiczenia i interwencje. Warszawa:
Fraszka Edukacyjna.
2. Brzezińska, A., I., Piotrowski, K. (2009). Diagnoza statusów
tożsamości w okresie adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i
dorosłości za pomocą Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS).
Studia Psychologiczne. 47 (3), 93 – 109.
3. Senejko, A. (2010). Inwentarz Stylów Tożsamości (ISI) Michaela D.
Berzonsky’ego - dane psychometryczne polskiej adaptacji
kwestionariusza. Psychologia Rozwojowa. 15 (4), 31 – 48.
4. Linley P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

Nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

ćwiczenia
dr Ida Szwed

str. 3

kod

r1_15_fs_2

• Wspieranie rozwoju człowieka w biegu życia dorosłego (formy wsparcia
i pomocy psychologicznej)
• Wspieranie człowieka w wieku podeszłym i starości (formy wsparcia i
pomocy psychologicznej).
• Problemy rodziny wspierającej osobę starszą chorą lub
niepełnosprawną. Zagadnienia udzielania pomocy, problemy prawne i
etyczne.
• Prowadzenie rozmów motywujących do zmian i wspierających
- Umiejętność motywowania osób dorosłych do pokonywania trudności
i wyzwań życiowych.
- Umiejętność prowadzenia rozmowy wspierającej z osobą starszą.

jak w opisie modułu
15
35

lektura zadanych tekstów, przygotowanie do kolokwium, lektura
tekstów uzupełniających.
1. Oleś P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Jaszczak-Kuźmińska, Michalska K. red. (2010). Przemoc w rodzinie
wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników
pierwszego kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
1. Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa
dla klinicystów. Przykładowe ćwiczenia i interwencje.
Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
2. Brzezińska, A., I., Piotrowski, K. (2009). Diagnoza statusów
tożsamości w okresie adolescencji, wyłaniającej się
dorosłości i dorosłości za pomocą Skali Wymiarów Rozwoju
Tożsamości (DIDS). Studia Psychologiczne. 47 (3), 93 – 109.
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3. Senejko, A. (2010). Inwentarz Stylów Tożsamości (ISI) Michaela D.
Berzonsky’ego - dane psychometryczne polskiej adaptacji
kwestionariusza. Psychologia Rozwojowa. 15 (4), 31 – 48.
4. Linley P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kolokwium

kod

r1_15_w_1

kod(-y) zajęć
r1_15_fs_1, r1_15_fs_2
osoba(-y)
dr Ida Szwed
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
O ocenie decyduje stopień znajomości i rozumienia wymaganej wiedzy.
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
nazwa
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

wystąpienie ustne

kod

r1_15_w_2

r1_15_fs_1, r1_15_fs_2

dr Ida Szwed

Student opracowuje wybrane zagadnienie
O ocenie decyduje jakość wystąpienia.
Podczas ćwiczeń student przedstawia przygotowane zagadnienie.
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Komunikacja międzyosobowa w rodzinie (11-R1S-14-r1_16)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Mariola Kozubek
2015/16
zimowy
stacjonarne
Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna dwóch ocen: z
zaliczenia wykładów i zaliczenia ćwiczeń.
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych oraz na stronie wsparcia dydaktyki.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r1_16_fs_1

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wyjaśnienia terminologiczne: rodzina, komunikacja, relacja, dialog.
Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system w relacji rodzice – dzieci.
Modele komunikacji w rodzinie. Wzory i style komunikacji. Cztery poziomy
komunikacji wg F. S. von Thuna. Relacje interpersonalne w rodzinie.
Komunikacja interpersonalna między małżonkami. Komunikacji interpersonalnej a
wychowanie dzieci (mówienie, słuchanie). Dialogiczna postawa rodziców. Rozmowa w
rodzinie. Zakłócenia komunikacji w rodzinie.
Jak w opisie modułu
5
20
Przyswojenie sobie wiedzy uzyskanej podczas wykładów oraz poszerzenie jej poprzez
lekturę wskazanej literatury przedmiotu. Przygotowanie do kolokwium pisemnego.
Według planu
Guzik B., A., Komunikacja w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2010. Harwas-Napierała
B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2008. Śnieżyński M. Dialog w
rodzinie, Kraków 2012. Von Thun F.S. Sztuka rozmawiania 4, Kraków, 2006.
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literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Von Thun F.S., Sztuka rozmawiania 2, Rozwój osobowy, Kraków, 2007.

Boulvin Y., Klucz do zrozumienia relacji rodzicie-dzieci, Poznań 2014. D’ Assier de
Boisredon F., Słuchanie jako sztuka obecności, Poznań 2013. Gutton Ph., Usłyszeć,
czego nastolatki nie mówią, Poznań 2012. Kądziołka W. , Dialog źródłem wychowania
w rodzinie, Kraków 2012.
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych oraz na stronie wsparcia dydaktyki.
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nazwa

kod
r1_16_fs_2

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 3

dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Uwarunkowania prawidłowej komunikacji w rodzinie: spostrzeganie, słuchanie,
uczucia, świadomość. Manipulacja w komunikacji. Blokady komunikacji.
Metoda „Porozumienie bez Przemocy”.
Komunikacja w rodzinie a wychowanie.
Praca w zespołach problemowych. Dyskusja panelowa, Prezentacje multimedialne.
15
10
Student przygotowuje w zespole problemowym (do którego należy podczas całego
cyklu zajęć), dwa tematy na podstawie literatury przedmiotu i prezentuje je w
wypowiedzi ustnej podczas zajęć. Każdy temat należy także zwięźle opisać (maks. 4
strony). Przygotowanie się do kolokwium pisemnego.
Według planu
Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do
nas mówiły, Poznań 2002. Holler I., Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, Warszawa
2015. Rosenberg M.B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez
przemocy, Warszawa 2014. Sujak E., ABC psychologii komunikacji, Kraków 2006.
Gordon Th., Wychowanie bez porażek, Warszawa 2007. Faber A., Mazlish E., Jak
mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały,
Poznań 2006. Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania (cztery płaszczyzny
komunikacji), Kraków 2002-2004, t. 1 (Analiza zaburzeń), t. 2 (Sztuka rozmawiania).
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych.
Udostępnianie materiałów i kontakt ze studentami na stronie wsparcia dydaktyki.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania

kod
r1_16_w_2

r1_16_fs_2
dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci – praca w zespołach problemowych
Wiedza z zakresu wyznaczonej problematyki zdobyta na podstawie wskazanej
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merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

literatury przedmiotu.
Umiejętność ustnego zaprezentowania danego zagadnienia językiem z zakresu
psychologii komunikacji i psychopedagogiki.
Student prezentuje podczas zajęć dwa tematy z zakresu komunikacji
międzyosobowej w rodzinie, opracowane w zespole problemowym (czas każdej
prezentacji ok. 30 min).
Tematy do opracowania oraz daty ich prezentacji są przedstawione studentom
podczas pierwszych zajęć ćwiczeniowych.

Nazwa

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć

str. 4

kod
r1_16_w_1

r1_16_fs_1
r1_16_fs_2
dr Mariola Kozubek

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wszyscy studenci
wymagania
Wiedza obejmująca zagadnienia omawiane podczas wykładów i ćwiczeń,
merytoryczne
poszerzona lekturą wskazanej literatury przedmiotu. Kompetencje w zakresie
planowania procesu doskonalenia komunikacji międzyosobowej.
kryteria oceny
W celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych
pytań.
przebieg procesu
Dwa testy po 8 pytań (otwartych i jednokrotnego wyboru) do napisania w ciągu 30
weryfikacji
min., po czym następuje ich omówienie.
informacje
Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń jest prezentacja
dodatkowe
dwóch tematów problemowych podczas ćwiczeń.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium z wykładów jest zaliczenie ćwiczeń.
Nazwa

kod
r1_16_w_2

Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

r1_16_fs_2
dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Opracowanie dwóch zagadnień z zakresu komunikacji międzyosobowej w rodzinie
na podstawie wskazanej literatury przedmiotu.
Wiedza z zakresu komunikacji międzyosobowej w rodzinie. Umiejętność
posługiwania się językiem psychologii komunikacji i psychopedagogiki.
Kompetencje w zakresie umiejętności planowania procesu doskonalenia
komunikacji międzyosobowej.
Student opracowuje w zespole problemowym (do którego należy podczas
wszystkich zajęć) dwa tematy. Opracowania (każde maks. 4 strony) należy złożyć w
formie wydrukowanej i elektronicznej do
Warunkiem podejścia do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń jest ustna
prezentacja dwóch tematów.
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Podstawy psychiatrii i psychoterapii (11-R1S-12-r1_17)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Marek Kuźnik
2015/2016
zimowy
stacjonarna
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń i
wykładów na ocenę pozytywną. Ocena modułu stanowi arytmetyczną średnią
oceny z kolokwium testowego części wykładowej i oceny z ćwiczeń. Ćwiczenia
zaliczone są na podstawie kolokwium pisemnego i aktywności studenta, która
to może podnieść mu oceną o jeden stopień.

informacje
dodatkowe

Student w indeksie otrzymuje ocenę z wykładu, ćwiczeń i końcową z modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Podstawy psychiatrii i psychoterapii - wykład

kod
r1_17_fs_1

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr Marek Kuźnik
Całość roku
Celem modułu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat psychopatologii:
zaburzenia psychiczne oraz ich etiologia, objawy, sposoby leczenia, rokowanie;
sposoby udzielania pomocy choremu i jego rodzinie.
Analizowane zostaną podstawowe grupy zaburzeń:
1. Schizofrenie i zaburzenia urojeniowe
2. Zaburzenia nastroju – depresja / mania
3. Nerwice ( m in. zaburzenia lękowe)
4. cd. Nerwice – obsesyjno- kompulsyjne, dysocjacyjne
5. Zaburzenia osobowości- grupa ekscentryczna i dziwaczna
6. Cd. Zaburzenia osobowości Grupa emocjonalna i dramatyczna Grupa lękowa
7. Zaburzenia rozwojowe - Autyzm, zaburzenia zachowania (buntownicze, ADHD)
8. Zaburzenia odżywiania- anoreksja, bulimia

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta

Prezentacja multimedialna, wykład,
25
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opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Analiza literatury, opanowanie materiału
2 godziny raz w tygodniu
- Seligman, M. E. P. (2005) Psychopatologia. Poznań: Zyski S-ka. Roz. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
lub Meyer, R. (2002). Psychopatologia – studia przypadków. Gdańsk: GWP. (wybrane
rozdziały)
lub Kilamsiński, K. (2004). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków:
UJ. (wybrane rozdziały)
- Sęk, H. (2001). Orientacja patogenna i salutogenetyczna . W: H. Sęk. Wprowadzenie
do psychologii klinicznej. (s. 51- 66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
„Scholar”.
Mueser K., Gingerich S., Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin, Wyd. Rebis, Poznań
1996.
Psychiatria wieku rozwojowego, pod red. A. Popielarskiej i M. Popielarskiej Wyd.
PZWL Warszawa 2000.
Aleksandrowicz J., Zaburzenia nerwicowe, Wyd. PZWL Warszawa 1998.
Aleksandrowicz J., Psychoterapia medyczna, Wyd. PZWL Warszawa 1994.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Podstawy psychiatrii i psychoterapii - wykład
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r1_17_w_1

r1_17_fs_1
dr Marek Kuźnik
Cały rok
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie
Podstawą przystąpienia do kolokwium jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.
Kolokwium uznaje się za zaliczone po uzyskaniu 60 % poprawnych odpowiedzi.
Kolokwium ma charakter testu składającego się z pytań zamkniętych,
jednokrotnego wyboru.

4. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
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Wydział

Podstawy psychiatrii i psychoterapii - ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 3

r1_17_fs_2

dr Marek Kuźnik
ćwiczeniowe
Omówione zostaną podstawy psychoterapii: założenia teoretyczne wybranych szkół
psychoterapeutycznych, podstawowe techniki diagnostyczne, proces leczenia,
superwizja.
Podstawowe techniki służące pomaganiu
Czynniki leczące w psychoterapii
Kontrakt Enrighta i etapy pracy psychoterapeutycznej , etyczne zasady leczenia
Podejście psychodynamiczne w psychoterapii
Poznawczo-behawioralna terapia
Podejście humanistyczne
Podejście systemowe – szkoła komunikacyjna, strukturalna i strategiczna,
Współczesne kierunki rozwoju psychoterapii rodzin
Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach
15
25
Przygotowanie literatury
2 godziny co dwa tygodnie
Czabała, J. Cz., Sek, H. (2000). Pomoc psychologiczna. W. J. Strealau (red.),
Psychologia. Podręcznik akademicki. (tom 3, s. 605-621). Gdańsk: GWP.
Seligman, M. E. P. (2005). Psychopatologia. (roz. 3 i 4 ),Poznań: Zyski S-ka.
H. Goldenberg, I. Goldenberg, (2006) Terapia rodzin, Kraków.(wybrane rozdziały)
J. O. Prochaska, J. C. Norcross, (2006.) Systemy psychoterapeutyczne. Analiza
transteoretyczna, (wybrane rozdziały).
B. de Barbaro, Systemy rodzinne, 2008, Kraków.
L. Górniak i B. Józefik, (red), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od
metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, 2003, Kraków.
Namysłowska I., Terapia rodzin, Wyd. PWN Warszawa 1997.
Rodzina w terapii, pod red. A. Pohoreckiej, Warszawa 1992

5. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
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nazwa

str. 4

kod

Podstawy psychiatrii i psychoterapii - ćwiczenia
r1_17_w_2
kod(-y) zajęć
r1_17_fs_2
osoba(-y)
dr Marek Kuźnik
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Grupa ćwiczeniowa
wymagania
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na ćwiczeniach.
merytoryczne
kryteria oceny
Kolokwium uznaje się za zaliczone po uzyskaniu 60 % poprawnych odpowiedzi.
Aktywność studentów oznaczająca stopień przygotowania do ćwiczeń i
zaangażowanie w ich przebieg wpłynąć może na podniesienie oceny z kolokwium
o jedną, pod warunkiem że kolokwium będzie zaliczone pozytywnie.
przebieg procesu
Ćwiczenia kończą się pisemnym kolokwium - pytania otwarte, sprawdzające
weryfikacji
poziom opanowanych treści ćwiczeń.
informacje
dodatkowe
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (11-R1-13-r1-18)

1. Informacje ogólne
dr Ida Szwed
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Średnia ocen cząstkowych

koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
grupa(-y)

wykład

r1_18_fs_1

dr Ida Szwed
1.
2.
3.
4.
5.

treści zajęć

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin

kod

Poradnictwo, psychoterapia, interwencja kryzysowa.
Cele poradnictwa.
Rodzaje porad i sposobów prowadzenia poradnictwa.
Etyka osoby prowadzącej poradę.
Diagnozowanie problemu deklarowanego i faktycznego, stawianie hipotez roboczych i
ich weryfikacja.
Prowadzenie poradnictwa w obecności poszczególnych członków systemu rodzinnego.
Fazy rozwoju związków, podstawowe uwarunkowania jakości związku małżeńskiego
Cykle życia w rodzinie a rozwój kryzysów w małżeństwie
Zasady udanego małżeństwa. Bliskość i dystans w relacjach rodzinnych; stopień
zróżnicowania Ja a sposoby regulacji bliskości i dystansu w bliskich relacjach. Jakość życia
małżeńskiego i rodzinnego w cyklu życia rodzinnego.
Komunikacja i konflikty w małżeństwie
Modele opisujące przeżywanie kryzysu w małżeństwie.
Zagrożenia dla bliskości w związku małżeńskim (stres, zdrada). Kryzys małżeński
spowodowany zdradą – strategie pracy w terapii. Sztuka wybaczania
Konflikty w diadzie i kryzysy małżeńskie
Problemy dzieci małżonków będących w kryzysie.
Małżeństwo – Rodzina – a Praca. Małżeństwo – Rodzina – a Praca (łączenie pracy z
rolami rodzinnymi – małżeństwa dwukarierowe). Pracoholizm, emigracja: wpływ na
rodzinę.

jak w opisie modułu

15
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dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

35

Samodzielne studiowanie lektur podstawowych i uzupełniających, Łączenie informacji z różnych
źródeł jako jeden ze sposobów przygotowania się do testu wiedzy.

1. Feltham C., Horton i. (2013). Psychoterapia i poradnictwo. Problemy pacjentów. Modele
terapeutyczne. Rodzaje interwencji. Sopot: GWP
2. Goldenberg H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego
3. Gottman J.M. (2006). Siedem zasad udanego małżeństwa. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Lewandowska-Walter A. (2009). Obszary problemowe rodziny zrekonstruowanej [276301]. W: T. Rostowska red. Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec
współczesnych wyzwań. Warszawa: Difin.
5. Tryjarska B. (2003). Komunikacja między małżonkami niezadowolonymi ze związku.
Nowiny Psychologiczne, 4, 5-14.
6. Golińska L. (2006). Pracoholizm małżonka i rodzica w percepcji i odczuciach
współpartnera i dzieci. Nowiny Psychologiczne, 1, s. 47-56.
7. Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia / Teresa Rostowska. - Kraków ; Gdańsk :
Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Uniwersytet Gdański, 2008.
Barbaro de, B. (red.) (1997), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Collegium Medicum
UJ, Kraków.
Carr A. (2009). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań: Zysk i S-ka.
Cieślak, M., Cieślak, K. (1988), Problem wzajemnej manipulacji i samoaktualizacji w małżeństwie,
„Zdrowie Psychiczne”, nr 3-4, 104-114.
Crane, D. Russel, (2002), Podstawy terapii małżeństw, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Dwyer D., Bliskie relacje interpersonalne, Gdańsk: GWP.
Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzin,. Kraków: Wyd. UJ.
Gottman, J.M. (2006), Siedem zasad udanego małżeństwa, Kraków: Wyd. UJ.
Grzesiuk, L. (1987), Zjawisko oporu w terapii rodzin, „Nowiny Psychologiczne”, nr 1, s. 96-102.
Grzesiuk, L. (2005), Zjawisko oporu pacjenta przed zmianą, [w:] L. Grzesiuk (red.), „Psychoterapia:
Teoria”, Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, roz. 11, s. 408-411.
Kottler J.A. (2003), Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem?, Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, roz. 1 (Skąd się bierz opór?, s. 17-26).
Przybyła-Basista H. (2003a), Wpływ zmian w prawodawstwie rodzinnym na świecie na rozwój praktyki
mediacyjnej, „Mediator”, nr 24, 5-18.
Tryjarska B. (2006), Terapia rodzin, [w:] L. Grzesiuk (red.), „Psychoterapia: Praktyka”, Warszawa:
Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, cz. II, roz. 5-10.
Willi J. (1996), Związek dwojga. Analiza pary, Warszawa: wyd. Jacka Santorskiego.
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nazwa
prowadzący
grupa(-y)

ćwiczenia
dr Ida Szwed

literatura
uzupełniająca

kod

r1_18_fs_2

Ćwiczenia prowadzone metodą warsztatową:
1. Zbieranie wywiadu.
2. Stawianie hipotez diagnostycznych na podstawie genogramu.
3. Problemy pary.
4. Kryzysy małżeńskie.
5. Kryzysy rodzinne.
6. Opieka nad dziećmi.
7. Dziecko w okresie niemowlęcym.
8. Wybór przedszkole.
9. Dziecko w okresie szkoły podstawowej.
10. Rodzina z adolescentem.
11. Opuszczanie domu przez dorosłe dzieci.
12. Mity rodzinne.
13. Historie rodzinne.

treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 3

jak w opisie modułu
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Samodzielne studiowanie lektur podstawowych i uzupełniających, Łączenie informacji z różnych
źródeł jako jeden ze sposobów przygotowania się do testu wiedzy.

Feltham C., Horton i. (2013). Psychoterapia i poradnictwo. Problemy pacjentów. Modele
terapeutyczne. Rodzaje interwencji. Sopot: GWP
Goldenberg H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Gottman J.M. (2006). Siedem zasad udanego małżeństwa. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Lewandowska-Walter A. (2009). Obszary problemowe rodziny zrekonstruowanej [276-301].
W: T. Rostowska red. Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych
wyzwań. Warszawa: Difin.
Tryjarska B. (2003). Komunikacja między małżonkami niezadowolonymi ze związku. Nowiny
Psychologiczne, 4, 5-14.
Golińska L. (2006). Pracoholizm małżonka i rodzica w percepcji i odczuciach współpartnera i
dzieci. Nowiny Psychologiczne, 1, s. 47-56.
Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia / Teresa Rostowska. - Kraków ; Gdańsk : Oficyna
Wydawnicza "Impuls" ; Uniwersytet Gdański, 2008.
Barbaro de, B. (red.) (1997), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Collegium Medicum
UJ, Kraków.
Carr A. (2009). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań: Zysk i S-ka.
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Cieślak, M., Cieślak, K. (1988), Problem wzajemnej manipulacji i samoaktualizacji w małżeństwie,
„Zdrowie Psychiczne”, nr 3-4, 104-114.
Crane, D. Russel, (2002), Podstawy terapii małżeństw, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Dwyer D., Bliskie relacje interpersonalne, Gdańsk: GWP.
Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzin,. Kraków: Wyd. UJ.
Gottman, J.M. (2006), Siedem zasad udanego małżeństwa, Kraków: Wyd. UJ.
Grzesiuk, L. (1987), Zjawisko oporu w terapii rodzin, „Nowiny Psychologiczne”, nr 1, s. 96-102.
Grzesiuk, L. (2005), Zjawisko oporu pacjenta przed zmianą, [w:] L. Grzesiuk (red.), „Psychoterapia:
Teoria”, Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, roz. 11, s. 408-411.
Kottler J.A. (2003), Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem?, Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, roz. 1 (Skąd się bierz opór?, s. 17-26).
Przybyła-Basista H. (2003a), Wpływ zmian w prawodawstwie rodzinnym na świecie na rozwój praktyki
mediacyjnej, „Mediator”, nr 24, 5-18.
Tryjarska B. (2006), Terapia rodzin, [w:] L. Grzesiuk (red.), „Psychoterapia: Praktyka”, Warszawa:
Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, cz. II, roz. 5-10.
Willi J. (1996), Związek dwojga. Analiza pary, Warszawa: wyd. Jacka Santorskiego.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

egzamin pisemny

kod

r1_18_w_1

r1_18_fs_1, r1_18_fs_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Ida Szwed
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

O ocenie decyduje stopień znajomości i rozumienia wymaganej wiedzy.

modułu
nazwa
kod(-y) zajęć
osoba(-y)

wystąpienie ustne
r1_18_fs_2

dr Ida Szwed

kod

r1_18_w_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 5

przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
nazwa
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Student opracowuje wybrane zagadnienie
O ocenie decyduje jakość wystąpienia.
Podczas ćwiczeń student przedstawia przygotowane zagadnienie.

ocena aktywności na zajęciach

kod

r1_18_w_3

r1_18_fs_2
dr Ida Szwed

zaangażowanie w przebieg zajęć
Sprawdzanie obecności na zajęciach. Ocena stopnia włączania się w przebieg
zajęć, zabierania głosu w dyskusji. Aktywność studenta zostaje oceniona
pozytywnie bądź negatywnie.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Nazwa kierunku: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Psychologia ogólna (11-R1S-15-r1_18)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
2015/16
zimowy
Ocena końcowa jest wynikiem kolokwiów pisemnych, wypowiedzi ustnych i
rozmowy końcowej weryfikującej opanowanie wiedzy przedmiotowej

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)

r1_18_fs_1

ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

treści zajęć

Kierunki, metody i narzędzia badawcze. Biologiczne podstawy zachowania. Motywacje,
inteligencja, emocje i uczucia, temperament, charakter, postawa – sposoby ich poznawania i
mierzenia. Teorie osobowości i ich odniesienie do praktyki, poradnictwa i psychoterapii.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

jak w opisie modułu

literatura
obowiązkowa

30
20
Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy

Wkład, filmy naukowe i instruktarzowe, wykonane na podstawie materiału zebranego
ćwiczeń i warsztatów Theatrum z udziałem studentów, wykładowców i innych osób
zainteresowanych psychodramą i innych form praktyki psychologicznej.
Makselon J,. (red), Psychologia dla teologów, Kraków 1995;
Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1995; Hall C. S., Lindzey G., Teorie

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

osobowości, Warszawa 1994; Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa
1995; Masłow A. H., Motywacja i osobowość, Warszawa 1990; Chlewiński Z. (red.),
Psychologia religii Lublin 1982; Wulff D. M., Psychologia religii, Warszawa 1999, Zimbardo Ph.,
Psychologia i życie. Warszawa 1999.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

r1_18_w_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie
merytoryczne
literaturę
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ocenia podlegają pisemne kolokwia, ustna wypowiedź, oraz wywiad
Studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Natomiast
na koniec semestru ma miejsce rozmowa zaliczeniowa, mająca na celu
weryfikacje przekrojowego opanowania materiału

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, poziom pierwszy
Sylabus modułu: Psychologiczne aspekty prokreacji (11-R1S-15-r1_19)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów

dr Marianna Dąbrowska-Wnuk, adres e-mail:
marianna.dabrowska-wnuk@us.edu.pl
2015/2016
letni
stacjonarne

Obowiązkowy pisemny sprawdzian wiedzy na koniec semestru (kolokwium pisemne).

sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

------

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa: wykład

Kod

r1_19_fs_1

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr Marianna Dąbrowska-Wnuk, adres e-mail: marianna.dabrowska-wnuk@us.edu.pl

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

Jak w opisie modułu

(1) Status metodologiczny psychologii prokreacyjnej. (2) Biologiczne, kulturowe i społeczne
aspekty prokreacji. (3) Dobór partnerski z perspektywy psychologii ewolucji i prokreacji. (4)
Czynniki warunkujące rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Elementy pedagogiki
prenatalnej. (5) Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie kobiety (matki) oraz mężczyzny (ojca)
w sytuacji oczekiwania na narodziny dziecka. (6) Para małżeńska w sytuacji oczekiwania na
narodziny dziecka. Zmiany w obszarze relacji w związku małżeńskim. (7) Psychologiczne
aspekty porodu. Poród jako wydarzenie rodzinne. (8) Wybrane aspekty wsparcia społecznego
w sytuacji ciąży i porodu. (9) Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej. (10)
Niepowodzenia prokreacyjne oraz ciąża zagrożona. Psychologiczne aspekty niepłodności.

20

30

Studiowanie literatury, przygotowanie do testu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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Zajęcia w formie wykładu odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Do udziału w
zajęciach zobligowani są wszyscy Studenci.
1. Bielawska-Batorowicz E. :Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice, 2006
2. Bielawska-Batorowicz E., Kornas-Biela D. (red.). Z zagadnień psychologii prokreacyjnej.
Lublin, 1992
3. Kornas-Biela D.: Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa, 2002
4. Kornas-Biela D.: Pedagogika prenatalna nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin, 2009
1. Bullinger H. Mężczyzna czy ojciec? Warszawa, 1997
2. Chołuj I. Urodzić razem i naturalnie. Mszczonów,2008
3. Fijałkowski W. Ojcostwo na nowo odkryte. Pelplin, 1996
4. Kornas-Biela D. Z zagadnień psychologii rodziny w okresie ciąży. W: Rodzina i prokreacja:
materiały z konferencji (Popowo 8-9.12.1994) Warszawa 1994, s. 37-52.
5. Lichtenberg-Kokoszka E. Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym.
Kraków, 2008
6. Lichtenberg-Kokoszka E. i in. (red.) Optymalizacja porodu – zagadnienie
interdyscyplinarne, Kraków, 2008
7. Relier J. P. Pokochać je nim się narodzi. O więzi matka-dziecko przed urodzeniem.
Warszawa, 1994
8. Summersgill P. Rodzący mężczyzna, czyli odwet odepchniętych ojców. W: Aleksander J.
(red.). Praktyka położnicza. Warszawa, 1995
9. Szczawińska M. Razem czy osobno? Poród rodzinny. Kraków, 2000

-----------

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa: kolokwium pisemne

kod

r1_19_w_1

r1_19_fs_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Marianna Dąbrowska-Wnuk,
przeprowadzająca(- adres e-mail: marianna.dabrowska-wnuk@us.edu.pl
e) weryfikację
grupa(-y)

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

Wykazanie się wiedzą z zakresu tematyki realizowanej w ramach wykładów oraz
uzupełnionej treściami zamieszczonymi w literaturze obowiązkowej.
Sprawdzian ma formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 28 pytań. Za
każdą poprawną odpowiedź Student uzyska 1 pkt. Minimalna ilość punktów
koniecznych do uzyskania zaliczenia wynosi 15 (tj. 15 poprawnych odpowiedzi).
Wynik poniżej wyznaczonej wartości punktowej wiąże się z koniecznością
ponownego przystąpienia do testu. Test obejmuje zagadnienia omówione w
ramach wykładów oraz zawarte w literaturze obowiązkowej.
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest zaliczenie testu w terminie
ustalonym przez osobę prowadzącą zajęcia (zgodnie z organizacją roku
akademickiego 2015/ 2016). Osoby nieobecne (udokumentujące swoją absencję
zwolnieniem lekarskim) przystąpią do kolokwium (w formie ustnej) w terminie
ustalonym z prowadzącym zajęcia (do końca sesji poprawkowej semestru
letniego).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

informacje
dodatkowe

------
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień
Sylabus modułu: Psychologia rozwoju człowieka (11-R1S-15-r1_20)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Leokadia Szymczyk
2015/2016
letni
stacjonarne
średnia arytmetyczna z dwóch ocen: z wykładów i z ćwiczeń

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

r1_20_fs_1

dr Weronika Juroszek, dr Leokadia Szymczyk
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia

Pojęcie rozwoju w ujęciu potocznym i naukowym, podstawowe pojęcia psychologii rozwoju;
modele zmian rozwojowych, znaczenie kryzysów w rozwoju; sfera aktualnego i najbliższego
rozwoju; wspomaganie rozwoju; szanse i zagrożenia rozwoju w okresie prenatalnym; szanse i
zagrożenia rozwoju w okresie niemowlęcym; szanse i zagrożenia rozwoju w okresie
wczesnego dzieciństwa; szanse i zagrożenia rozwoju w okresie przedszkolnym; szanse i
zagrożenia rozwoju w okresie wczesnoszkolnym; szanse i zagrożenia rozwoju w okresie
dorastania; emocje i motywacje; wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
(psychospołeczne uwarunkowania agresji, stereotypy i uprzedzenia), samoocena (jej znaczenie
w osiąganiu powodzeń/niepowodzeń szkolnych; psychologiczne strategie interwencyjne
mające na celu zwiększenie samooceny ucznia).
Rozwój człowieka dorosłego: wczesna dorosłość, kryzys połowy życia, wiek średni.

prezentacja multimedialna, wykład, fragmenty filmów
45

55
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, wykonanie zadań, przyswojenie
treści wykładów

Aronson, E., Wilson, T., Akert , Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań 1997,
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Bee, H., Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Brzezińska, A., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia
rozwojowa. Gdańsk 2012, GWP.
Brzezińska, A. Lutomski, G., Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań 1999,
Wydawnictwo Zysk i S-ka

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa
Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

str. 2

Schaffer, H. R., Psychologia dziecka. Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Bradford, N., Niezwykły świat w łonie matki. Warszawa 2005, Elipsa.
Brazelton, T., Rozwój dziecka. Gdańsk 2013, GWP.
Oleś, P., Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość. Zmiana. Integracja.Warszawa
2011, PWN.
możliwość dodatkowych konsultacji w ramach dyżuru

r1_20_fs_2

dr Leokadia Szymczyk
Pojęcie rozwoju w ujęciu potocznym i naukowym, podstawowe pojęcia psychologii rozwoju;
modele zmian rozwojowych, znaczenie kryzysów w rozwoju; sfera aktualnego i najbliższego
rozwoju; wspomaganie rozwoju; szanse i zagrożenia rozwoju w okresie prenatalnym; szanse i
zagrożenia rozwoju w okresie niemowlęcym; szanse i zagrożenia rozwoju w okresie
wczesnego dzieciństwa; szanse i zagrożenia rozwoju w okresie przedszkolnym; szanse i
zagrożenia rozwoju w okresie wczesnoszkolnym; szanse i zagrożenia rozwoju w okresie
dorastania; emocje i motywacje; wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
(psychospołeczne uwarunkowania agresji, stereotypy i uprzedzenia), samoocena (jej znaczenie
w osiąganiu powodzeń/niepowodzeń szkolnych; psychologiczne strategie interwencyjne
mające na celu zwiększenie samooceny ucznia).
Rozwój człowieka dorosłego: wczesna dorosłość, kryzys połowy życia, wiek średni.

jak w opisie modułu
45

55
praca z zadaną literaturą (wybrane strony), przygotowanie do ćwiczeń

Aronson, E., Wilson, T., Akert , Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań 1997,
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Bee, H., Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Brzezińska, A., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia
rozwojowa. Gdańsk 2012, GWP.
Brzezińska, A. Lutomski, G., Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań 1999,
Wydawnictwo Zysk i S-ka
Schaffer, H. R., Psychologia dziecka. Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Bradford, N., Niezwykły świat w łonie matki. Warszawa 2005, Elipsa.
Brazelton, T., Rozwój dziecka. Gdańsk 2013, GWP.
Oleś, P., Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość. Zmiana. Integracja.Warszawa

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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2011, PWN.
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
r1_20_w_1
Egzamin pisemny - wykład
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek, dr Leokadia Szymczyk
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie oraz
merytoryczne
uzupełnionych lekturą zalecanej literatury przedmiotu
kryteria oceny
kolokwium uznaje się za zaliczone po uzyskaniu 50 % poprawnych odpowiedzi
przebieg procesu
kolokwium ma charakter:
weryfikacji
1. testu składającego się z pytań otwartych (test u dr L. Szymczyk)
2. pracy pisemnej składającej się z pytań otwartych (test u dr Juroszek)
informacje
dodatkowe

Nazwa
Test pisemny (kolokwium) - ćwiczenia
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r1_20_w_2

dr Leokadia Szymczyk

Kolokwium sprawdzi znajomość treści przerabianych na wszystkich ćwiczeniach
Kolokwium uznaje się za zaliczone po uzyskaniu 50 % poprawnych odpowiedzi.
Ocena z kolokwium stanowi 60% wagi oceny końcowej zaliczenia (ćwiczeń z
części psychologicznej)
kolokwium składa się z pytań otwartych, odbywa się na ostatnich zajęciach
ćwiczeniowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, I stopień
Sylabus modułu: Praca socjalna (11-R1S-13-r1_21)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
letni
stacjonarne
Średnia arytmetyczna z dwóch ocen: z wykładu i z ćwiczeń.
Wskazana jest podstawowa znajomość problemów i kwestii społecznych oraz orientacja w
podstawowej terminologii pedagogicznej i psychologicznej.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć

literatura
obowiązkowa

kod
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
Wykłady z przedmiotu Praca socjalna zapoznają studentów z:
1) historycznymi źródłami, nurtami i kierunkami pracy socjalnej,
2) kulturowymi uwarunkowaniami jej metod oraz
3) systemami pomocy społecznej w wybranych krajach.
Omówione zostają:
1. Źródła i ewolucja pomocy społecznej i pracy socjalnej.
2. Praca społeczna jako nauka interdyscyplinarna.
3. Praca społeczna jako profesja.
4. Praca społeczna jako powołanie.
5. Cele i zadania pracy socjalnej.
6. Związki między teorią i praktyką pracy socjalnej.
7. Wartości w pracy socjalnej.
8. Instytucje pracy socjalnej.
9. Funkcje pracy socjalnej.
10. Etapy pracy socjalnej.
11. Metody pracy socjalnej:
11.A - praca z indywidualnym przypadkiem.
11.B - praca grupowa.
11.C - organizowanie środowiska.
12. Modele pracy i podstawowe narzędzia w pracy socjalnej.
13. Wybrane problemy w pracy socjalnej.
Wykład klasyczny, interaktywny, z użyciem rzutnika multimedialnego
15

10
samodzielne przyswojenie wiedzy, dotyczącej treści wykładów oraz pogłębienie jej przez wskazaną
literaturę przedmiotu.
wykłady odbywają się zgodnie z planem zajęć w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach
(ul. Jordana 18). Możliwość konsultacji indywidualnych: czwartki, w godz. 15.00-16.30 w Katedrze
Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (sala 202/3).
• Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, red. A. Kanios, M. CzechowskaBieluga, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
• Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-Czyż, K.
Wódz, wyd. Akapit, Toruń 2007.
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Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi, red. M. Orłowska, L. Malinowski, Wyd.
Akademickie Żak, Warszawa 2000.
Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, red. A.
Kanios, M. Czechowska-Bieluga, L. Adamowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010;
Praca socjalna jako profesja i dar, red. J. Mazur, wyd. Platan, Lublin - Kraków 2011.
R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wyd. „Śląsk”, Katowice
1998.
A.W. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie,
Wyd. „Śląsk”, Katowice 1998.
Zalecana konsultacja czasopisma „Praca socjalna” - Wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
•

literatura
uzupełniająca

1.
2.
3.
4.
5.

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa
Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

kod
mgr Ewa Szwarczyńska
dwie - ćwiczeniowe, studia stacjonarne (nauki o rodzinie III rok I stopnia)
celem ćwiczeń z przedmiotu praca socjalna jest zapoznanie z warsztatem pracy pracownika socjalnego,
metodyką tworzenia projektu socjalnego, jego ewaluacji oraz z etycznymi aspektami pracy socjalnej.
I.
Kwestie organizacyjne. Pracownik socjalny – wyzwania.
II.
Rola i zadania pracownika socjalnego z perspektywy Ustawy o pomocy społecznej.
III.
Pracownik socjalny wobec przemocy w rodzinie i problemów związanych z alkoholizmem, na
przykładzie:
• http://www.youtube.com/watch?v=o_zJWYkgtkY
• http://www.youtube.com/watch?v=VvCvB34ltO8
IV.
Pracownik socjalny wobec problemu bezdomności, braku pracy oraz biedy i niezaradności na
przykładzie:
• http://www.youtube.com/watch?v=UenR5eVtJKo
• www.youtube.com/watch?v=zf9qhdrnq0M
V.
Pracownik socjalny wobec problemu choroby i niepełnosprawności oraz eurosieroctwa na
przykładzie:
• http://www.youtube.com/watch?v=QwJ4jSDtrYQ
• www.youtube.com/watch?v=8er4vI2xuaI
VI.
Pracownik socjalny wobec problemów wychowawczych i sytuacji rodzin wielodzietnych, na
przykładzie:
• http://www.youtube.com/watch?v=JESlthDagdQ
• http://www.youtube.com/watch?v=KCjQZGB9m0o
• zaproszonej na zajęcia rodziny wielodzietnej.
VII.
Podsumowanie zajęć – wyprowadzenie wniosków oraz wpisy.
Jak w opisie modułu.
15
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przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów oraz opracowanie i
wygłoszenie stanowiska wobec wybranych kwestii etycznych związanych z pracą socjalną;
przygotowanie pracy pisemnej będącej analizą wybranych sytuacji typowych dla pracy socjalnej

organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

Jednostka zajęć: 1,5 h.
J. Lishman, Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.
W. Mikołajewicz, Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Katowice 1999.

literatura
uzupełniająca

B. DuBois, K.K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił - część 1-2, Katowice 1999.
Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, red. A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, Kraków
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2010.
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
zaliczenie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

kod

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
jedna (1) grupa wykładowa - studia stacjonarne (nauki o rodzinie III rok I stopnia)
wiedza dotycząca treści wykładów pogłębiona znajomością lektur obowiązkowych.
ustne sprawdzenie wiadomości zdobytych w ramach wykładów uzupełnionych o wskazaną literaturę
podręcznikową. Zakres wymagań dotyczących zaliczenia ustnego:
Na ocenę bardzo dobrą:
Bardzo dobra znajomość teorii pracy socjalnej i jej związków z innymi naukami społecznymi, bardzo
dobra umiejętność wskazania celów i zadań pracy socjalnej, wykazanie pogłębionej wiedzy na temat
form i metod pracy socjalnej, bardzo dobra znajomość wszystkich funkcji pracy socjalnej.
Bardzo dobre rozumienie potrzeby stosowania pracy socjalnej w społeczeństwie, poprawne
dokonywanie analizy sytuacji krytycznych w życiu jednostek i grup społecznych, bardzo dobre
rozpoznanie i interpretacja problemów osób potrzebujących, bardzo dobre powiązanie zdobytej wiedzy z
konkretnymi przypadkami i sytuacjami.
Dostrzeganie znaczenia pracy socjalnej w tworzeniu ładu społecznego na bardzo dobrym poziomie,
wykazanie szczególnej wrażliwości na potrzeby innych ludzi, bardzo dobrze rozumienie postępowania
zgodnego z wartościami pracy socjalnej, kreatywność w projektowaniu działań pomocowych według
reguł pracy socjalnej.
Na ocenę dobrą:
Znajomość podstawowych teorii pracy socjalnej i jej związków z innymi naukami społecznymi,
umiejętność określenia większości celów i zadań pracy socjalnej, uporządkowana wiedza na temat form
i metod pracy socjalnej, znajomość większości funkcji pracy socjalnej.
Dobre rozumienie potrzeby stosowania pracy socjalnej w społeczeństwie, dobra analiza sytuacji
krytycznych w życiu jednostek i grup społecznych, poprawne rozpoznawanie i interpretacja problemów
osób potrzebujących, umiejętność odniesienia zdobytej wiedzy do konkretnych sytuacji.
Dostrzeganie znaczenie pracy socjalnej w tworzeniu ładu społecznego na dobrym poziomie, wrażliwość
na potrzeby innych ludzi, rozumienie postępowania zgodnego z wartościami pracy socjalnej,
poprawność projektowania działań pomocowych zgodnie z regułami pracy socjalnej.
Na ocenę dostateczną:
Znajomość niektórych teorii pracy socjalnej i jej związków z innymi naukami społecznymi, wskazanie
niektórych celów i zadań pracy socjalnej, posiadanie częściowej wiedzy na temat form i metod pracy
socjalnej, zdolność opisania niektórych funkcji pracy socjalnej.
Częściowe rozumienie potrzeby stosowania pracy socjalnej w społeczeństwie, częściowa analiza
sytuacji krytycznych w życiu jednostek i grup społecznych, częściowe rozpoznanie i interpretacja
problemów osób potrzebujących, brak umiejętności odniesienia zdobytej wiedzy do konkretnych
sytuacji.
Częściowe dostrzeganie znaczenia pracy socjalnej w tworzeniu ładu społecznego, przeciętna wrażliwość
na potrzeby innych ludzi, częściowe rozumienie postępowania zgodnego z wartościami pracy socjalnej,
podejmowanie prób projektowania działań pomocowych zgodnych z zasadami pracy socjalnej.
Na ocenę niedostateczną:
Brak znajomości teorii pracy socjalnej i jej związków z innymi naukami społecznymi, brak umiejętności
określania celów i zadań pracy socjalnej, brak wiedzy na temat form i metod pracy socjalnej, brak
znajomości funkcji pracy socjalnej.
Brak rozumienia potrzeby stosowania pracy socjalnej w społeczeństwie, brak umiejętności analizy
sytuacji krytycznych w życiu jednostek i grup społecznych, nieumiejętność rozpoznawania i interpretacji
problemów osób potrzebujących, brak umiejętności odniesienia posiadanych informacji do praktyki.
Nie dostrzeganie znaczenia pracy socjalnej w tworzeniu ładu społecznego, brak wrażliwości na potrzeby
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przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

str. 4

innych ludzi, brak rozumienia postępowania zgodnego z wartościami pracy socjalnej, brak prób
projektowania działań pomocowych zgodnych z regułami pracy socjalnej.
zaliczenie ustne

kod

mgr Ewa Szwarczyńska
dwie - ćwiczeniowe, studia stacjonarne (nauki o rodzinie III rok I stopnia)
1) Obecność na ćwiczeniach (możliwa jedna nieobecność bez usprawiedliwienia).
2) Przygotowanie wystąpienia (referatu) na zadany temat.
Wystąpienie powinno zawierać:
a) Krótkie ujęcie problemu w perspektywie teoretycznej.
b) Skalę omawianego problemu.
c) Opis danego przypadku [na czym polega; (ewentualne) informacje o
zastosowanej pomocy].
d) Wskazanie na pomoc jaką może zaoferować pracownik socjalny w
analizowanym przypadku.
e) Wskazanie instytucji do których może się zwrócić klient w przypadku
omawianego problemu.
f) Profilaktyka - próba wskazania przeciwdziałania omawianym zjawiskom.
3) Przygotowanie konspektu wystąpienia wraz z opisem bibliograficznym.
na ocenę końcową z ćwiczeń wpływa także aktywność studenta podczas zajęć (możliwość podniesienia
oceny o 0,5 stopnia).
zaprezentowanie podczas zajęć samodzielnej pracy pisemnej będącej analizą wybranych sytuacji
typowych dla pracy socjalnej oraz ocena przygotowania własnego stanowiska wobec wybranych kwestii
etycznych związanych z pracą socjalną zaprezentowanego podczas ćwiczeń
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Wprowadzenie do prawa cywilnego (11-R1S-13-r1_22)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
2015/2016
zimowy
Stacjonarne
50%- wykłady
50% - ćwiczenia
Ocena w USOS- ie i indeksie jest oceną łączną za wykłady i
ćwiczenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

Kod:

wykład
prowadzący
grupa(-y)

r1_22_fs_1

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek

treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

przedstawienie wiedzy na temat zasad ogólnych polskiego prawa cywilnego
jak w opisie modułu

literatura
obowiązkowa

Kodeks Cywilny z 23.04.1964 roku z późń. zm
F. Zoll, U. Ernst, A. Rachwał, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa
2011(fragmenty)
J. Gajda, Z. Gawlik, Podstawy prawa cywilnego, Bydgoszcz 1999.
R. Sobański, „Dylematy” , t. 1-3 Katowice 2006 i t. 4 Katowice 2008, (wybrane
felietony), J. Luty, „Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie polskim” w:

literatura
uzupełniająca

15

10

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie do
prezentacji
Wykłady odbywające się cyklicznie - co tydzień, obejmujących poszczególne
zagadnienia z zakresu polskiego prawa cywilnego. Ćwiczenia w systemie
konwersatorium- cyklicznie co drugi tydzień 90 minut.
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adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Ochrona praw dzieci, red. K. Woźniak, A. Jakieła, Lublin 2014, s.53-65.
Studenci otrzymują na bieżąco, za pośrednictwem rocznikowego adresu mailowego
materiały dydaktyczne z zakresu wyłożonego tematu.

nazwa : Wprowadzenie do prawa cywilnego

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Kod:

r1_22_fs_2

dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
Poznanie zasad obowiązujących w polskim systemie praw prywatnego, ogólna
znajomość kodeksu cywilnego, nabywanie umiejętności przygotowania i prawidłowej
interpretacji wybranych umów cywilno-prawnych.
jak w opisie modułu

10

15

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz przygotowanie pisemnej pracy
końcowej na zadany temat
Ćwiczenia odbywają się cyklicznie, co drugi tydzień po 90 minut i obejmują dyskusję
nad poszczególnymi zagadnieniami z zakresu poszczególnych działów prawa
cywilnego.

Portal: edukacja prawnicza, (www.edukacjaprawnicza.p); portal: gazeta prawna
(www.gazetaprawna.pl), Z. Radwański, „Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu Cywilnego
w Rzeczpospolitej Polskiej”, Warszawa 2006 (fragmenty).
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa; Wprowadzenie do prawa cywilnego
Kolokwium ustne
R1S_w_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Dr Aleksandra Brzemia
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

r1_22_w_1

- Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad rządzących polskim prawem cywilnym, metod i
środków interpretacji prawniczej, umiejętność dokonywania prostej argumentacji z
uwzględnieniem metody interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienie.
Prawidłowo uzupełniona umowa cywilno-prawna wybrana losowo przez studenta.
Weryfikacja dokonywana jest na bieżąco podczas ćwiczeń.
Możliwość poprawy na konsultacjach

Nazwa: Wprowadzenie do prawa cywilnego
Wystąpienie ustne ( prezentacja)
R1S_w_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Aleksandra Brzemia
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kod

kod

r1_22_w_2

- Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad rządzących polskim prawem cywilnym, metod i
środków interpretacji prawniczej, umiejętność dokonywania prostej argumentacji z
uwzględnieniem metody interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienie.
Ocena za prawidłową pod względem formy i treści pracę.
Studenci przygotowują i prezentują pracę końcową na zadany przez wykładowcę temat
pod koniec całości modułu.
uczniowie dokonują prezentacji w parach, obie osoby otrzymują taką samą ocenę. (Istotą
jest podjęcie pracy zespołowej i odpowiedzialność za wyniki takiej formy pracy.)
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie 11-R1-13-r1_23
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ
2015/2016
letni
stacjonarne
50%- wykłady
50% - ćwiczenia

informacje dodatkowe Ocena w USOS- ie i indeksie jest oceną łączną za wykłady i ćwiczenia
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa : Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie
Kod:
r1_23_fs_1
wykład
prowadzący
ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ
grupa(-y)
treści zajęć
Przedstawienie wiedzy na temat cywilnego prawa rodzinnego i prawa kanonicznego
małżeńskiego ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek zawarcia małżeństwa

świeckiego, przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego w Kościele katolickim,
małżeństwo konkordatowe w prawie polskim, ustanie małżeństwa (separacja, rozwód),
małżeńskie ustroje majątkowe, stosunki prawne między rodzicami i dziećmi, przysposobienie,
opieka i kuratela, oraz przesłanki przemawiające za możliwością stwierdzenie
nierozerwalności małżeństwa w kanonicznym porządku prawnym

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

Wykład w formie prezentacji, wykład z elementami konserwatorium, zajęcia terenowe
( w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach)
20

45
Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie do
kolokwium ustnego
Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu
polskiego prawa rodzinnego i kanonicznego prawa małżeńskiego
Ustawa Prawo rodzinne i opiekuńcze z dnia 25 lutego 1964, z późn. zmianami (
łącznie ze zmianami z 19.09.2014); Kodeks Prawa Kanonicznego kanony: 1055-1165;
„Małżeństwo konkordatowe” - Państwo-Kościół. Dokumenty, komentarze (red. I.
Bruski) Olsztyn 1999, ISSN 1429-7353
W. Góralski, „Małżeństwo kanoniczne”, Warszawa 2011, wyd. Lexis Nexis - wybrane
fragmenty
A. Pastwa, „Przymierze miłości małżeńskiej. Jana Pawła II idea małżeństwa
kanonicznego” Katowice 2009, wyd. UŚ - wybrane fragmenty
„Prawo rodzinne w dobie przemian” (red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski) Lublin2009,

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

wyd. KUL - wybrane fragmenty
„Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego” (red. M.
Mikuła), Kraków 2008, wyd. UJ- wybrane fragmenty
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Studenci otrzymują na bieżąco, za pośrednictwem rocznikowego adresu mailowego
materiały dydaktyczne z zakresu wyłożonego tematu.

nazwa : Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie
Kod:
r1_22_fs_2
ćwiczenia
prowadzący
ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ
grupa(-y)
treści zajęć
Analiza najczęściej spotykanych w praktyce spraw z zakresu rodzinnego i
opiekuńczego oraz analiza spraw rokujących do złożenia skargi o stwierdzenie
nieważności małżeństwa, nabywanie umiejętności prawidłowej oceny prawnej
wybranych sytuacji z zakresu polskiego prawa rodzinnego i kanonicznego
małżeńskiego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dzieci w związku.
metody
analiza kazusów, praca w sali komputerowej: wspólne pisanie podstawowych pism
prowadzenia
procesowych z prawa rodzinnego i kanonicznego, spotkanie z emerytowanym sędzią
zajęć
sądu rodzinnego
liczba godzin
20
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
30
pracy własnej
studenta
opis pracy
Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz przygotowanie pracy końcowej na
własnej studenta zadany temat (omówienie kazusu z prawa rodzinnego i kazusu z prawa małżeńskiego
kościelnego)
organizacja
Ćwiczenia odbywają się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu
zajęć
poszczególnych działów prawa rodzinnego oraz wybranych kanonów IV księgi
Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczących małżeństwa.
literatura
Ustawa Prawo rodzinne i opiekuńcze z dnia 25 lutego 1964, z późn. zmianami (
obowiązkowa
łącznie ze zmianami z 19.09.2014); Kodeks Prawa Kanonicznego kanony: 1055-1165;
„Małżeństwo konkordatowe” - Państwo-Kościół. Dokumenty, komentarze (red. I.
Bruski) Olsztyn 1999, ISSN 1429-7353
literatura
H. Przybyła – Basista, „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym” Katowice
uzupełniająca
2006, wyd. UŚ – wybrane fragmenty
„Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Sobańskim rozmawia ks. Marek Łuczak”,
Katowice 2010, wyd. św. Jacka
Adam Pawlaszczyk, „Sentencja denullitate - sprzymierzeniec czy wróg małżeństwa?”
w: „Miedzy kryzysem w rodzinie a kryzysem rodziny” (red. J. Kupny, M. Łuczak),
Katowice 2011, wyd. św. Jacka, str. 171-188.
„Miłość i odpowiedzialność —wyznaczniki kanonicznego przygotowania do
małżeństwa”, (red. A. Pastwa, M. Gwóźdź) Katowice 2013, wyd. UŚ - wybrane fragmenty
adres strony
www zajęć

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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informacje
dodatkowe

str. 3

Studenci drogą e- mailową otrzymają materiały do samodzielnej pracy w domu i
przygotowania prezentacji

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
Kolokwium ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r1_23_w_1
r1_23_1

ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ

Znajomość najważniejszych zasad rządzących polskim prawem rodzinnym i
opiekuńczym oraz kanonicznym prawem małżeńskim, w tym zrozumienie różnic
pomiędzy rozwodem w prawie polskim a stwierdzeniem nieważności małżeństwa
w prawie kościelnym; prawidłowe rozumienie zasady dobra dziecka
Student odpowiada na pytania zadane przez prowadzącego zarówno z zagadnień
teoretycznych jak i podejmuje dialog w analizie zaprezentowanego stanu
faktycznego (kazusu)
Możliwość poprawy na konsultacjach w grupach 2-3 osobowych.

Nazwa: Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie
kod
r1_23_w_3
Wystąpienie ustne ( prezentacja)
r1_23_w_3
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Umiejętność dokonania interdyscyplinarnej argumentacji podczas rozwiazywania
merytoryczne
kazusu z zakresu polskiego prawa rodzinnego i kościelnego prawa małżeńskiego
kryteria oceny
Ocena za prawidłową pod względem formy i treści pracę.
przebieg procesu
Studenci przygotowują i prezentują pracę końcową na zadany przez wykładowcę
weryfikacji
temat pod koniec całości modułu.
informacje
Studenci dokonują prezentacji w parach, oby dwie osoby otrzymują taką samą
dodatkowe
ocenę. (Istotą jest podjęcie pracy zespołowej i odpowiedzialność za wyniki takiej
formy pracy.)
Nazwa: Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie
Praca pisemna
r1_23_w_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ

kod

r1_23_w_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Umiejętność dokonania prawidłowej diagnozy prawnej sytuacji małżeńskiej
merytoryczne
(przyporządkowanie stanu faktycznego do normy prawa) oraz poprawnej
argumentacji podczas pisania pisma procesowego.
kryteria oceny
Ocena za poprawnie napisany pod względem formy i treści pozew o rozwód lub
skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa (losowanie jednej z dwóch) na
podstawie podanego studentowi stanu faktycznego.
przebieg procesu
Podczas ostatniej godziny ćwiczeń
weryfikacji
informacje
Wyłącznie praca indywidualna studenta
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Komunikacja międzyosobowa w rodzinie (11-R1S-15-r1_23)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Mariola Kozubek
2015/16
letni
stacjonarne
Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna dwóch ocen: z
zaliczenia wykładów i zaliczenia ćwiczeń.
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych oraz na stronie wsparcia dydaktyki.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r1_23_fs_1

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wyjaśnienia terminologiczne: rodzina, komunikacja, relacja, dialog.
Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system w relacji rodzice – dzieci.
Modele komunikacji w rodzinie. Wzory i style komunikacji. Cztery poziomy
komunikacji wg F. S. von Thuna. Relacje interpersonalne w rodzinie.
Komunikacja interpersonalna między małżonkami. Komunikacji interpersonalnej a
wychowanie dzieci (mówienie, słuchanie). Dialogiczna postawa rodziców. Rozmowa w
rodzinie. Zakłócenia komunikacji w rodzinie.
Jak w opisie modułu
5
20
Przyswojenie sobie wiedzy uzyskanej podczas wykładów oraz poszerzenie jej poprzez
lekturę wskazanej literatury przedmiotu. Przygotowanie do kolokwium pisemnego.
Według planu
Guzik B., A., Komunikacja w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2010. Harwas-Napierała
B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2008. Śnieżyński M. Dialog w
rodzinie, Kraków 2012. Von Thun F.S. Sztuka rozmawiania 4, Kraków, 2006.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Von Thun F.S., Sztuka rozmawiania 2, Rozwój osobowy, Kraków, 2007.

Boulvin Y., Klucz do zrozumienia relacji rodzicie-dzieci, Poznań 2014. D’ Assier de
Boisredon F., Słuchanie jako sztuka obecności, Poznań 2013. Gutton Ph., Usłyszeć,
czego nastolatki nie mówią, Poznań 2012. Kądziołka W. , Dialog źródłem wychowania
w rodzinie, Kraków 2012.
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych oraz na stronie wsparcia dydaktyki.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

nazwa

kod
r1_23_fs_2

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 3

dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Uwarunkowania prawidłowej komunikacji w rodzinie: spostrzeganie, słuchanie,
uczucia, świadomość. Manipulacja w komunikacji. Blokady komunikacji.
Metoda „Porozumienie bez Przemocy”.
Komunikacja w rodzinie a wychowanie.
Praca w zespołach problemowych. Dyskusja panelowa, Prezentacje multimedialne.
15
10
Student przygotowuje w zespole problemowym (do którego należy podczas całego
cyklu zajęć), dwa tematy na podstawie literatury przedmiotu i prezentuje je w
wypowiedzi ustnej podczas zajęć. Każdy temat należy także zwięźle opisać (maks. 4
strony). Przygotowanie się do kolokwium pisemnego.
Według planu
Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do
nas mówiły, Poznań 2002. Holler I., Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, Warszawa
2015. Rosenberg M.B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez
przemocy, Warszawa 2014. Sujak E., ABC psychologii komunikacji, Kraków 2006.
Gordon Th., Wychowanie bez porażek, Warszawa 2007. Faber A., Mazlish E., Jak
mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały,
Poznań 2006. Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania (cztery płaszczyzny
komunikacji), Kraków 2002-2004, t. 1 (Analiza zaburzeń), t. 2 (Sztuka rozmawiania).
Wsparcie podczas konsultacji tygodniowych.
Udostępnianie materiałów i kontakt ze studentami na stronie wsparcia dydaktyki.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania

kod
r1_23_w_2

r1_23_fs_2
dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci – praca w zespołach problemowych
Wiedza z zakresu wyznaczonej problematyki zdobyta na podstawie wskazanej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

literatury przedmiotu.
Umiejętność ustnego zaprezentowania danego zagadnienia językiem z zakresu
psychologii komunikacji i psychopedagogiki.
Student prezentuje podczas zajęć dwa tematy z zakresu komunikacji
międzyosobowej w rodzinie, opracowane w zespole problemowym (czas każdej
prezentacji ok. 30 min).
Tematy do opracowania oraz daty ich prezentacji są przedstawione studentom
podczas pierwszych zajęć ćwiczeniowych.

Nazwa

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć

str. 4

kod
r1_23_w_1

r1_23_fs_1
r1_23_fs_2
dr Mariola Kozubek

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wszyscy studenci
wymagania
Wiedza obejmująca zagadnienia omawiane podczas wykładów i ćwiczeń,
merytoryczne
poszerzona lekturą wskazanej literatury przedmiotu. Kompetencje w zakresie
planowania procesu doskonalenia komunikacji międzyosobowej.
kryteria oceny
W celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych
pytań.
przebieg procesu
Dwa testy po 8 pytań (otwartych i jednokrotnego wyboru) do napisania w ciągu 30
weryfikacji
min., po czym następuje ich omówienie.
informacje
Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń jest prezentacja
dodatkowe
dwóch tematów problemowych podczas ćwiczeń.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium z wykładów jest zaliczenie ćwiczeń.
Nazwa

kod
r1_23_w_2

Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

r1_23_fs_2
dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Opracowanie dwóch zagadnień z zakresu komunikacji międzyosobowej w rodzinie
na podstawie wskazanej literatury przedmiotu.
Wiedza z zakresu komunikacji międzyosobowej w rodzinie. Umiejętność
posługiwania się językiem psychologii komunikacji i psychopedagogiki.
Kompetencje w zakresie umiejętności planowania procesu doskonalenia
komunikacji międzyosobowej.
Student opracowuje w zespole problemowym (do którego należy podczas
wszystkich zajęć) dwa tematy. Opracowania (każde maks. 4 strony) należy złożyć w
formie wydrukowanej i elektronicznej do
Warunkiem podejścia do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń jest ustna
prezentacja dwóch tematów.
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii (11-R1S-13-r1_25)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
2015/2016
letni
stacjonarne
Ocena końcowa modułu to ocena z kolokwium.
Do systemu USOSWeb i do indeksu wpisana zostanie jedynie ocena końcowa
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

wykład

kod

r1_25_fs_1

dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
1. Podstawowe pojęcia auksologiczne, sfery i aspekty rozwoju osobniczego człowieka
2. Kryteria periodyzacji życia ludzkiego
3. Etapy rozwoju człowieka z uwzględnieniem czynników endogennych i egzogennych
4. Model rozwoju seksualnego i profil seksualny człowieka ( tożsamość i rola płciowa,
orientacja seksualna, fizjologia seksualności, reprodukcja)
5. Charakterystyka poszczególnych etapów rozwoju psychoseksualnego człowieka (okres
preedypalny, edypalny, utajenia dorastania i dorosłości)
6. Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie)
7. Dysfunkcje seksualne

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

jak w opisie modułu
30
45
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 2

Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec. Podstawy seksuologii. PZWL Warszawa 2010
K. Imieliński. Medycyna i seks. PWN Warszawa 1987
W. Fijałkowski. Seks okiełznany?. Twórcze przeżywanie płci. Wrocław 1991
A.L. I. Trobisch. Być kobietą. Warszawa 1991
A. L. McGinnis. Sztuka miłości czyli o sekretach trwałego szczęścia w małżeństwie. Warszawa
2005
J. McDowell. Dawać, brać. Kochać. Kraków 1992
W.B. Skrzydlewski. Planowanie rodziny-wyzwanie moralne. Kraków 1998
W.B. Skrzydlewski. Palące problemy seksualności. Kraków 2003
W. Półtawska. Eros iuvetntus. Poznań 2010

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

ćwiczenia

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

jak w opisie modułu

kod

r1_25_fs_2

10
15
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium

Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec. Podstawy seksuologii. PZWL Warszawa 2010
K. Imieliński. Medycyna i seks. PWN Warszawa 1987
W. Fijałkowski. Seks okiełznany?. Twórcze przeżywanie płci. Wrocław 1991
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A.L. I. Trobisch. Być kobietą. Warszawa 1991
A. L. McGinnis. Sztuka miłości czyli o sekretach trwałego szczęścia w małżeństwie. Warszawa
2005
J. McDowell. Dawać, brać. Kochać. Kraków 1992
W.B. Skrzydlewski. Planowanie rodziny-wyzwanie moralne. Kraków 1998
W.B. Skrzydlewski. Palące problemy seksualności. Kraków 2003
W. Półtawska. Eros iuvetntus. Poznań 2010

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kolokwium pisemne

kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

r1_25_fs_1, r1_25_fs_2
dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Zgodne z treściami przedstawionymi w ramach wykładu.
Kolokwium zawiera pytania opisowe.

kod

r1_25_w_1
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Naturalne metody planowania rodziny (11-R1S-13-r1_26)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
2015/2016
Letni
Stacjonarne
Średnia ocen wyciągana ze wszystkich sposobów weryfikacji efektów
kształcenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

kod
r1_26_fs_1
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
Płciowość jako dar i zadanie, elementy anatomii, fizjologia cyklu miesiączkowego,
higiena intymna
Jak w opisie modułu
5
20
Praca z literaturą przedmiotu

K. Kosmala, Odpowiedzialni za…, Katowice 2013.
M. Ombach, W drodze do prawdziwej miłości, Warszawa 2002.
J. Rötzer, Sztuka planowania rodziny, Warszawa 2005.
E. Wójcik, Naturalne planowanie rodziny, 2007.
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Città del Vaticano 1986 (przekład).
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informacje
dodatkowe

nazwa
ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

kod
r1_26_fs_2
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
Rozpoznanie okresu płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety
Jak w opisie modułu
15
10
Jak w opisie modułu
Analiza kart obserwacji
Karty ćwiczeń na kurs podstawowy według metody prof. dr med. J. Rötzera, Warszawa
2008.
J. Rötzer, Ja i mój cykl, Warszawa 2007.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

nazwa
kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
r1_26_fs_2
osoba(-y)
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
przeprowadzająca(-

kod
r1_26_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa
Zaliczenie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 3

Por. treść zajęć
Umiejętność prawidłowego wyznaczania dni płodnych i niepłodnych w cyklu
miesiączkowym kobiety
Praca pisemna – prawidłowa interpretacja kart obserwacji
Osoby, które nie zaliczą kart interpretacji w pierwszym terminie, mają prawo do
poprawy w drugim terminie, który zostanie wyznaczony przez prowadzącego

kod
r1_26_w_2
r1_26_fs_1, r1_26_fs_2
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>

Jak w opisie modułu oraz „treści zajęć”
Wiedza na temat naturalnych metod planowania rodziny, umiejętność
wykorzystania posiadanej wiedzy w celu rozwiązania konkretnego przykładu
(interpretacji kart obserwacji)
Losowanie pytań przygotowanych przez prowadzącego
Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy
Prowadzący rezerwuje sobie możliwość zamiany (w wyjątkowych sytuacjach)
odpowiedzi ustnej na formę pisemną
Do zaliczenia wykładów dopuszczone są tylko te osoby, które w pierwszym lub
drugim terminie uzyskały pozytywną ocenę z kolokwium pisemnego z ćwiczeń.
Osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny w ramach zaliczenia ustnego z
wykładów mają prawo do podejścia do wymienionego zaliczenia w drugim
terminie, który zostanie wyznaczony przez prowadzącego.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Opieka paliatywna (11-R1S-13-r1_27)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
2015/2016
letni
stacjonarne
Ocena końcowa modułu to ocena z kolokwium.
Do systemu USOSWeb i do indeksu wpisana zostanie jedynie ocena końcowa
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

wykład

kod

r1_27_fs_1

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
1. Przedmiot opieki paliatywnej.
2. Historia ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej w Polsce i na świecie.
3. Zasady i organizacja opieki paliatywnej.
4. Metody łagodzenia objawów bólu totalnego i cierpienia.

5. Elementy psychotanatologii w opiece paliatywnej.
6. Zasady komunikacji z chorym w okresie terminalnym i z jego rodziną.
7. Zagadnienia bioetyczne związane z terminalną fazą życia.
8. Potrzeby chorych w okresie terminalnym.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

jak w opisie modułu
15

35
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium

• Kinghorn S, Gaines S. (red.): Opieka paliatywna. Red. wyd. I polskiego: de Walde
Gałuszko K, Gaworska-Krzemińska A. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.
• de Walden-Gałuszko K.: U kresu. MAKmed, Gdańsk 1996.
• Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki
paliatywnej. Księgarnia św. Jacka; Katowice; 2000.
• Kűbler-Ross E.: Śmierć. Ostatni etap rozwoju. MT Biznes Ltd. Warszawa 2008.
• Kűbler-Ross E.: Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina of Poznań 1998.
• Kűbler-Ross E.: Życiodajna śmierć. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1996.
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adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

ćwiczenia

kod

r1_27_fs_2

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Metody łagodzenia objawów bólu totalnego i cierpienia.
Metody poprawy jakości życia chorych u kresu życia.
Opieka niemedyczna nad osieroconymi.
Rozpoznanie potrzeb chorych w okresie terminalnym i jego rodziny.
Umiejętność komunikowania się z chorym o niepo-myślnym rokowaniu i z jego
rodziną.
jak w opisie modułu

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
10
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
15
pracy własnej
studenta
opis pracy
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
• Kinghorn S, Gaines S. (red.): Opieka paliatywna. Red. wyd. I polskiego: de Walde
obowiązkowa
Gałuszko K, Gaworska-Krzemińska A. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.
• de Walden-Gałuszko K.: U kresu. MAKmed, Gdańsk 1996.
• Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki
paliatywnej. Księgarnia św. Jacka; Katowice; 2000.
literatura
• Kűbler-Ross E.: Śmierć. Ostatni etap rozwoju. MT Biznes Ltd. Warszawa 2008.
uzupełniająca
• Kűbler-Ross E.: Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina of Poznań 1998.
• Kűbler-Ross E.: Życiodajna śmierć. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1996.
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć

r1_27_fs_1, r1_27_fs_2

r1_27_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Zgodne z treściami przedstawionymi w ramach wykładu i ćwiczeń.

nazwa

Kolokwium zawiera pytania opisowe.

wystąpienie ustne

kod

r1_27_w_2

kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

r1_27_fs_2
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Opracowanie i wygłoszenie wystąpienia z zakresu wyznaczonego zagadnienia.
Decydują względy merytoryczne oraz jakość prezentacji treści.
Student przedstawia przygotowane treści.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Socjologia ogólna (11-R1S-15-r1_28)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
zimowy
stacjonarne
średnia ważona dwóch ocen: z wykładu i z ćwiczeń

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
wykład
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
treści zajęć
Celem wykładów jest przekazanie podstawowej wiedzy socjologicznej umożliwiającej rozumienie
procesów społecznych, zwłaszcza odnoszących się do rodziny: przyswojenie podstawowych pojęć
socjologicznych; przekazanie elementarnej wiedzy o klasycznych i współczesnych teoriach i
koncepcjach socjologicznych; podanie przykładów interpretacji tekstów naukowych i wyników badań z
zakresu socjologii. Wykłady składają się z pięciu (5) części: 1. Wprowadzenie w zagadnienia
metodologiczne; 2. Podstawowe pojęcia socjologiczne; 3. Paradygmaty, ludzie, teorie i szkoły; 4.
Podstawowe techniki i narzędzia badawcze socjologii; 5. Przykłady społecznych zastosowań socjologii.
metody
wykład
prowadzenia zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy 45
własnej studenta
opis pracy własnej
przygotowanie do pisemnego kolokwium (15 godz.) oraz samodzielne przyswojenie wiedzy, dotyczącej
studenta
treści przedmiotu oraz pogłębienie jej przez wskazaną literaturę (30 godz.)
organizacja zajęć
Wykłady w budynku Wydziału Teologicznego UŚ (ul. Jordana 18) w terminach zgodnych z planem
zajęć.
Po zakończeniu dwóch pierwszych części wykładu (1. Wstępne zagadnienia metodologiczne; 2.
Podstawowe terminy socjologiczne) - kolokwium pisemne w formie testu (pierwsze zajęcia w styczniu
2016), którego wynik stanowi 1/3 część oceny końcowej.
Forma zaliczenia końcowego: zaliczenie z wiedzy przekazanej podczas wykładów oraz z treści lektur
obowiązkowych jest przeprowadzane w formie ustnej. Pytania są losowane i istnieje możliwość
przygotowanie pisemnego konspektu odpowiedzi.
Na ocenę końcową składa się pozytywne zaliczenie kolokwium (1/3 oceny końcowej) oraz zaliczenia
ustnego (2/3 oceny końcowej).
literatura
1. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003;
obowiązkowa
2. Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006;
3. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2005.
literatura
1. Giddens A., Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004;
uzupełniająca
2. Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Zysk i S-ka, Poznań 2004;
3. Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2000.
4. Gruszczyński L. A., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002.
adres strony www
zajęć
informacje
w ramach pomocy dydaktycznej po zakończeniu omawiania każdej z pięciu części wykładu prowadzący
dodatkowe
dostarcza studentom szczegółowy konspekt autorskiej prezentacji multimedialnej odnoszący się do
omawianych zagadnień.

nazwa
ćwiczenia
prowadzący

Kod
r1_28_fs_2
mgr Ewa Szwarczyńska ewa.szostok@gmail.com

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

str. 2

NoR, stacjonarne (rok I/ stopień I), jedna grupa (ćwiczeniowa), ok. 20 osób.
Przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu socjologii. Tematy zajęć:
1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Socjologia jako nauka.
2. Interakcje i grupy społeczne.
3. Socjalizacja i kontrola społeczna.
4. Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna. Zróżnicowanie społeczne w Polsce.
5. Metody i techniki badań socjologicznych.
6. Analiza wyników badań socjologicznych.
7. Podsumowanie.
Jak w opisie modułu
15

10
Student przygotowuje się na zajęcia poprzez lekturę zadanych tekstów:
1. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 119-133 (rozdział V), 181-201
(rozdział VIII);
2. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 389-416 (rozdział 17).
3. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 275-297 (rozdział XII), s. 317-343
(rozdział XIV).
4. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, s. 658-681 (rozdział 20).
Student przygotowuje również pracę pisemną. Objętość pracy: od 3 do 4 stron.
Tematy prac zaliczeniowych do wyboru:
1. Kohabitacja w ujęciu socjologicznym.
2. Rozwód w ujęciu socjologicznym.
3. Bezrobocie w ujęciu socjologicznym.
4. Bezdomność w ujęciu socjologicznym.
5. Aborcja w ujęciu socjologicznym.
6. Wybrane zagadnienie* w ujęciu socjologicznym.
*Wybrane zagadnienie zostaje zatwierdzone przez prowadzącego zajęcia.
Jednostka zajęć: 1,5 h.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 119-133 (rozdział V), 181-201 (rozdział
VIII);
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 389-416 (rozdział 17).
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 275-297 (rozdział XII), s. 317-343 (rozdział
XIV).
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006, s. 658-681 (rozdział 20).
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2000.
Gruszczyński L. A., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Zaliczenie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
NoR, jedna (1) - wykładowa (rok I / stopień I)
wymagania
Student powinien posiąść podstawową wiedzę z zakresu socjologii w zakresie (1) specyfiki
merytoryczne
metodologicznej i (2) ewolucji dyscypliny, (3) znaczenia fundamentalnych pojęć oraz (4)
socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny. Powinien rozumieć (5) konieczność
interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów życia rodzinnego oraz wykazać się

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

orientacją w zakresie zasad doboru i interpretacji wyników badań socjologicznych dla wyjaśnienia
zjawisk społecznych charakterystycznych dla życia rodzinnego.
Zakres wymagań dotyczących zaliczenia ustnego:
na ocenę dostateczną - znajomość podstawowych zagadnień i umiejętność posługiwania się
najważniejszymi terminami socjologicznymi;
na ocenę dobrą - dobra znajomość wszystkich poruszanych zagadnień i umiejętność ilustrowania ich
prostymi przykładami;
na ocenę bardzo dobrą - bardzo dobra znajomość wszystkich zagadnień i umiejętność odnoszenia ich do
konkretnych teorii i wyników badań.
Na ocenę końcową składa się zaliczenie kolokwium ustnego (1/3 oceny końcowej) oraz zaliczenie ustne
z wiedzy przekazanej podczas wykładów oraz z treści lektur obowiązkowych. Pytania są losowane i
istnieje możliwość przygotowanie pisemnego konspektu odpowiedzi.
w ramach pomocy dydaktycznej po zakończeniu omawiania każdej z pięciu części wykładu prowadzący
dostarcza Studentom szczegółowy konspekt autorskiej prezentacji multimedialnej odnoszący się do
omawianych zagadnień.

Nazwa
Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

str. 3

Kod
r1_28_w_2
r1_28_w_3
mgr Ewa Szwarczyńska ewa.szostok@gmail.com
NoR, stacjonarne (rok I/ stopień I), jedna grupa (ćwiczeniowa), ok. 20 osób.
Wymagane są wiadomości z zakresu poniższych lektur:
1. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 119-133 (rozdział V), 181-201
(rozdział VIII);
2. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 389-416 (rozdział 17).
3. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 275-297 (rozdział XII), s. 317-343
(rozdział XIV).
4. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, s. 658-681 (rozdział 20).
Praca pisemna w której należy przedstawić wybrane zagadnienie w ujęciu socjologicznym.
Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną w skład której wchodzi:
1. Średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów pisemnych z zakresu zadanych lektur.
2. Ocena z pracy pisemnej, w której należy przedstawić wybrane zagadnienie w ujęciu
socjologicznym.
Aktywność studenta może podnieść jego ocenę końcową (3 plusy z aktywności mogą podwyższyć
ocenę końcową o 0,5 stopnia).
1. Wiedza z zakresu zadanych lektur weryfikowana jest podczas ćwiczeń poprzez pisemne
kolokwia.
2. Praca zaliczeniowa:
Termin oddania pracy: 7.12.2015 r.
Tematy prac zaliczeniowych do wyboru:
1. Kohabitacja w ujęciu socjologicznym.
2. Rozwód w ujęciu socjologicznym.
3. Bezrobocie w ujęciu socjologicznym.
4. Bezdomność w ujęciu socjologicznym.
5. Aborcja w ujęciu socjologicznym.
6. Wybrane zagadnienie* w ujęciu socjologicznym.
*Wybrane zagadnienie zostaje zatwierdzone przez prowadzącego zajęcia.
Treść pracy powinna obejmować:
 Wstęp (Uzasadnienie wyboru zagadnienia),
 Semantyczny wymiar zagadnienia,
 Skalę zjawiska [należy ograniczyć się do wybranego terytorium, np. Polski],
 Przyczyny,
 Skutki,
 Podsumowanie (Warto wskazać kwestie, które należałoby dokładniej zbadać w przyszłości);
Wymogi formalne:
Uwagi odnoszące się do strony formalnej:
• Objętość pracy semestralnej: od 3 do 4 stron.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
•
•
•

•
informacje
dodatkowe

str. 4

Forma: zapis komputerowy, czcionka Times New Roman, 12pkt., wszystkie marginesy po
2,5cm, odstęp pomiędzy wierszami 1,5, tekst wyjustowany
Na pierwszej stronie powinien zostać podany autor pracy, grupa oraz wybrany temat.
Praca powinna zawierać jasno sporządzony wstęp oraz zakończenie.
W pracy winny znajdować się odnośniki (przypisy) wskazujące na stosowaną literaturę.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, I stopień
Sylabus modułu: Socjologia rodziny (11-R1S-15-r1_29)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
letni
stacjonarne
wykład: ustne sprawdzenie wiadomości zdobytych w ramach wykładów uzupełnionych o
wskazaną literaturę podręcznikową
ćwiczenia: ocenie podlega przygotowany referat. Szczególną wagę przywiązuje się do
sporządzonego projektu badawczego, kwestionariusza ankiety oraz do przeprowadzenia i analizy
badań własnych. Aktywność studenta może podnieść jego ocenę końcową (3 plusy z aktywności
mogą podwyższyć ocenę końcową o 0,5 stopnia).
ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń oraz wykładu

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć

literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

kod
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
celem wykładów z socjologii rodziny jest: (1) zaznajomienie z socjologicznymi badaniami nad rodziną
w kontekście historycznym; (2) przedstawienie podstawowej wiedzy o aktualnym stanie rodziny i
kierunkach jej ewolucji; (3) omówienie podstawowych zagrożeń dla życia rodzinnego i sposobów
zapobiegania im; (4) wypracowanie umiejętności interpretacji i wyjaśnienia zjawisk społecznych oraz
wzajemnych relacji między nimi.
Podczas zajęć poruszone zostają następujące kwestie: geneza, historyczne i kulturowe formy rodziny,
dynamika oraz społeczne funkcje rodziny; klasyczne definicje rodziny i płaszczyzny analizy socjologicznej
jej fenomenu (rodzina jako grupa, proces, instytucja, jednostka polityczna itd.); małżeństwo a rodzina; typy i
funkcje rodziny; geneza i ewolucja rodziny; demografia rodziny; przemoc i nadużycia w życiu rodzinnym;
rodzina i polityka rodzinna w społeczeństwie polskim i europejskim; przyszłość rodziny.
wykład prowadzący do zrozumienia podstawowych pojęć socjologicznych z zakresu socjologii rodziny
15

35
samodzielne przyswojenie wiedzy, dotyczącej treści wykładów oraz pogłębienie jej przez wskazaną
literaturę przedmiotu.
wykłady odbywają się zgodnie z planem zajęć w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach
(ul. Jordana 18). Możliwość konsultacji indywidualnych: czwartki, w godz. 15.00-16.30 w Katedrze
Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (sala 203/2).
1.
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, stron
214;
2.
Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005, stron 296;
3.
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, P.
Szukalski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004, stron 272.
1.
2.

adres strony www
zajęć

M. Ziemska, Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2005, stron 208.
A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Żak - Wydawnictwo
Akademickie, Warszawa 2005, stron 318.
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informacje
dodatkowe

nazwa
Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

kod
mgr Ewa Szwarczyńska
Semantyka pojęcia rodziny. Strukturalno-funkcjonalna i systemowa teoria rodziny. Rodzina w
nowej teorii działania.
II.
Obyczajowość przedmałżeńska. Ekonomiczna teoria małżeństwa G.S. Beckera w odniesieniu
do doboru małżeńskiego. Zjawisko rynku matrymonialnego.
III.
Dzietność i bezdzietność. Rodziny wielodzietne, zjawisko DINKS.
IV.
Reprodukcja struktury społecznej w rodzinie. Techniki kontrolowania dzieci i style
wychowawcze.
V.
Społeczne role kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym. Małżeństwo i rodzina w dobie
„społeczeństwa ryzyka”.
VI.
Ponowoczesna wizja małżeństwa i rodziny.
VII.
Konflikty w rodzinie. Przyczyny i skutki rozwodów.
Jak w opisie modułu.

I.

15

10
Przygotowanie do zajęć poprzez lekturę tekstu oraz opracowanie referatu (lub samodzielne
przygotowanie, przeprowadzenie i przedstawienie wyników autorskiego sondażu socjologicznego):
Lektura: G. S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990, s. 350-433; P.
Kryczka, Obyczajowość przedmałżeńska – tendencje zmian, w: Małżeństwo i rodzina w
nowoczesnym społeczeństwie, red. L. Dyczewski, Lublin 2007, s. 47-72.
Referat: Zjawisko, tzw. „chodzenia ze sobą” w percepcji studentów. Badania na przykładzie
(wybrana grupa studentów); Kohabitacja jako sposób „sprawdzenia się” przed ślubem w
percepcji studentów. Badania na przykładzie (wybrana grupa studentów).
II.
Lektura: L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a
nowoczesnością, Lublin 2009, s. 129-142.
Referat: Potomstwo w osobistych planach młodzieży. Badania na przykładzie (wybrana grupa
młodzieży ze szkoły średniej); Rodzina wielodzietna w percepcji studentów. Badania na
przykładzie (wybrana grupa studentów).
III.
Lektura: T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010,
s. 231-245.
Referat: Style wychowania religijnego w rodzinie. Badania na przykładzie (wybrana grupa).
IV.
Lektura: U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. C. Cieśla,
Warszawa 2002, s. 151-191.
Referat: Sposoby godzenia ról rodzicielskich i zawodowych. Badania na przykładzie (wybrana
grupa małżeństw).
V.
Lektura: K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie,
Kraków 2008, s. 77-133.
Referat: Stosunek studentów do wybranych „alternatywnych” form życia małżeńskorodzinnego. Badania na przykładzie (wybrana grupa studentów).
VI.
Lektura: T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010,
s. 259-293.
Referat: Stosunek studentów do nierozerwalności małżeństwa. Badania na przykładzie
(wybrana grupa studentów).
Jednostka zajęć: 1,5 h.
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. Cieśla C., Warszawa 2002, s.
151-191, 259-293.
G.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990, s. 350-433.
L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością,
I.

organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

str. 3

Lublin 2009, s. 129-142.
P. Kryczka, Obyczajowość przedmałżeńska – tendencje zmian, w: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym
społeczeństwie, red. Dyczewski L., Lublin 2007, s. 47-72.
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2008, s.
77-133.
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, s. 231-245.
D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006.
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2008.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Socjologia rodziny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kod

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
jedna (1) - wykładowa (nauki o rodzinie II rok I stopnia)
znajomość treści poruszanych podczas wykładów oraz lektur obowiązkowych
ustne sprawdzenie wiadomości zdobytych w ramach wykładów uzupełnionych o wskazaną literaturę
podręcznikową. Zakres wymagań dotyczących zaliczenia ustnego:
na ocenę dostateczną - znajomość poruszanych zagadnień i umiejętność posługiwania się
najważniejszymi terminami;
na ocenę dobrą - dobra znajomość wszystkich poruszanych zagadnień i umiejętność ilustrowania ich
prostymi przykładami;
na ocenę bardzo dobrą - bardzo dobra znajomość wszystkich zagadnień i umiejętność odnoszenia ich do
konkretnych teorii i wyników badań.
zaliczenie ustne

kod

mgr Ewa Szwarczyńska

Zapoznanie się z wymaganymi treściami wskazanych lektur:
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. Cieśla C., Warszawa 2002, s.
151-191, 259-293.
G.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990, s. 350-433.
L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością,
Lublin 2009, s. 129-142.
P. Kryczka, Obyczajowość przedmałżeńska – tendencje zmian, w: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym
społeczeństwie, red. Dyczewski L., Lublin 2007, s. 47-72.
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2008, s.
77-133.
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, s. 231-245.
Umiejętne przygotowanie referatu, na który składa się projekt badawczy, narzędzie badawcze,

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

str. 4

przeprowadzenie badań własnych i ich analiza.
ocenie podlega przygotowany referat. Szczególną wagę przywiązuje się do sporządzonego projektu
badawczego, kwestionariusza ankiety oraz do przeprowadzenia i analizy badań własnych.
Aktywność studenta może podnieść jego ocenę końcową (3 plusy z aktywności mogą podwyższyć ocenę
końcową o 0,5 stopnia).
Studenci przygotują na poszczególne jednostki dydaktyczne wystąpienia ustne na zadane tematy:
1. Zjawisko, tzw. „chodzenia ze sobą” w percepcji studentów. Badania na przykładzie (wybrana
grupa studentów);
Kohabitacja jako sposób „sprawdzenia się” przed ślubem w percepcji studentów. Badania na
przykładzie (wybrana grupa studentów).
2. Potomstwo w osobistych planach młodzieży. Badania na przykładzie (wybrana grupa
młodzieży ze szkoły średniej);
Rodzina wielodzietna w percepcji studentów. Badania na przykładzie (wybrana grupa
studentów).
3. Style wychowania religijnego w rodzinie. Badania na przykładzie (wybrana grupa).
4. Sposoby godzenia ról rodzicielskich i zawodowych. Badania na przykładzie (wybrana grupa
małżeństw).
5. Stosunek studentów do wybranych „alternatywnych” form życia małżeńsko-rodzinnego.
Badania na przykładzie (wybrana grupa studentów).
6. Stosunek studentów do wybranych „alternatywnych” form życia małżeńsko-rodzinnego.
Badania na przykładzie (wybrana grupa studentów).
7. Stosunek studentów do nierozerwalności małżeństwa. Badania na przykładzie (wybrana grupa
studentów).
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Chrześcijańska wizja moralności (11-R1S-14-r1_30)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów

Ks. dr Grzegorz Ciuła
2015/2016
letni
stacjonarne

Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 30% oceny
stanowi ocena z ćwiczeń, a 70% ocena z wykładu.

sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Chrześcijańska wizja moralności - wykład
prowadzący
ks. dr Grzegorz Ciuła
grupa(-y)
Wszyscy studenci
treści zajęć

kod
r1_30_fs_1

1. Pojęcie moralności chrześcijańskiej.
2. Integralna koncepcja antropologiczna w kontekście współczesnego "sporu o
człowieka".
3. Istota ludzkiego działania.
4. Konstytutywne elementy czynu ludzkiego.
5. Aktualne i habitualne przeszkody czynu ludzkiego.
6. Rola uczuć w życiu moralnym człowieka.
7. Klasyczne źródła moralności.
8. Rodzaje prawa.
9. Teologiczne rozumienie grzechu.
10. Definicja i różne rodzaje sumienia.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta

Wykład z elementami dyskusji niektórych wybranych zagadnień.
25
25
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opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

str. 2

Praca obejmuje samodzielne przyswojenie wiedzy dotyczącej
wskazanych zagadnień oraz lekturę wybranych tekstów
poszerzających wiedzę.
Jan Paweł II, Encyklika "Veritatis splendor", Watykan 1993.
Kokoszka A., Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1994.
Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania
chrześcijańskiego, Kielce 2009.
Zabielski J., Podstawy chrześcijańskiej moralności. Teologia moralna fundamentalna,
Białystok 2013.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Wpis do indeksu:
Chrześcijańska wizja moralności – wykład

nazwa

Chrześcijańska wizja moralności - ćwiczenia
prowadzący
Ks. dr Wojciech Surmiak
grupa(-y)

treści zajęć

Treści programowe:
Pojęcie cnoty i zasadniczy podział cnót
1.Teologiczna cnota wiary
Pojęcie wiary
Wiara w Piśmie św.
Teologia wiary
Obowiązki dotyczące wiary
Wykroczenia przeciw wierze
2.Teologiczna cnota nadziei
Pojęcie nadziei
Nadzieja w Piśmie św.
Teologia nadziei

kod
r1_30_fs_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 3

Wykroczenia przeciw nadziei
3.Teologiczna cnota miłości
Pojęcie miłości
Miłość Piśmie świętym
Miłość Boga
Miłość samego siebie
Miłość bliźniego
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium, w trakcie którego
prowadzący zajęcia przedstawia poszczególne zagadnienia i skłania do
dyskusji.

20
30

Indywidualne przygotowanie do kolokwium pisemnego.

Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, Watykan 1998.
Ćmiel H., Teologia moralna szczegółowa, Częstochowa 2005.
Drożdż A., Wiara - nadzieja - miłość, Tarnów 1994.
Olejnik S., Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Wpis do indeksu:
Chrześcijańska wizja moralności – ćwiczenia

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod
r1_30_w_1

kolokwium ustne
kod(-y) zajęć
r1_30_fs_1
osoba(-y)
Ks. dr Grzegorz
przeprowadzająca(e) weryfikację

Ciuła

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
nazwa

Wszyscy studenci
Wiedza przedstawiona na wykładach i we wskazanej
literaturze.
Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F)
Ustna weryfikacja wiedzy przedstawionej na wykładach.
Odpowiedź na jedną spośród kilku wskazanych wcześniej tez.

kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
r1_30_fs_2
osoba(-y)
Ks. dr Wojciech Surmiak
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

str. 4

kod
r1_30_w_2

Wszyscy studenci
Treści omawiane w ramach zajęć kontaktowych oraz treść
dokumentu listu apostolskiego Dies Domini.
Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F)
A) Kolokwium z lektury obowiązkowej:
Jan Paweł II, List apostolski o świętowaniu niedzieli Dies
Domini (możliwość zdobycia 5 punktów)
________________________________________
B) Kolokwia z wiadomości zdobytych na ćwiczeniach:
Dwa kolokwia w ramach semestru (możliwość zdobycia 10
punktów – 2x5 punktów).
Kolokwium odbywa się na początku zajęć.
Nieusprawiedliwiona nieobecność pozbawia możliwości
zdobycia punktów.
________________________________________
C) Zaliczenie semestru:
końcowa ocena – według skali:
15-14 bdb; 13 db+; 12-11 db; 10 dst+; 9-8 dst; 7-0 ndst;
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, I stopień
Sylabus modułu: Moralno-społeczny aspekt małżeństwa i rodziny (11-R1S-12-r1_31)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Antoni Bartoszek
2015/2016
zimowy
stacjonarne
średnia ważona trzech ocen
- z wykładu 1 (Bartoszek) – W 1/2
- z ćwiczeń 1 (Szwarczyńska) – W 1/6
- z wykładu 2 i z ćwiczeń 2 (średnia) (Wuwer) – W 1/3

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
wykład 1

nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura

kod

Bartoszek

jedna (wykładowa) – 40 osób
Wykład podejmuje problematykę życia seksualnego w aspekcie moralnym. Rozważone
zostaje zagadnienie czystości w różnych koncepcjach antropologicznych, a także
problematyka jej biblijnego uzasadniania. Istotnym elementem wykładu jest moralny wymiar
małżeństwa oraz bezżeństwa. W świetle ujęć personalistycznych zostaje omówiona
problematyka czystości przedmałżeńskiej, małżeńskiej, z uwzględnieniem grzechów przeciw
czystości.
Wykład

45

65

przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu

Dokumenty Kościoła dotyczące małżeństwa i rodziny
J. Troska, Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 1998;
A. Marcol, Etyka życia seksualnego, Opole 1998;

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Kraków 2002.
W. Bołoz, Etyka seksualna, Warszawa 2003

ćwiczenia 1

nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

str. 2

kod

Szwarczyńska ewa.szostok@gmail.com
dwie (ćwiczeniowe) – ok. 20 osób
1. Zajęcia organizacyjne. Miłość w ujęciu personalistyczno-teologicznym.
2. Małżeństwo w zamyśle Boga.
3. Małżeństwo a misteria Chrystusa.
4. Sakramentalność małżeństwa.
5. Święta Rodzina jako wzór dla współczesnych rodzin.
6. Odpowiedzialne rodzicielstwo. Funkcje rodziny.
7. Zaliczenie
Zaliczenie
ćwiczenia

15

15

Student przygotowuje się na zajęcia poprzez lekturę zadanych tekstów:

1) Grześkowiak J., „Tajemnica to jest wielka”. Sakramentalne przymierze małżeńskie,
Opole 2010, s. 63-90, 139-154.
2) Jan Paweł II, Redemptoris custos, Rzym 1989.
3) Jan Paweł II, Familiaris consortio, Rzym 1981.
4) Benedykt XVI, Deus Caritas Est, Rzym 2005, nr 7.

Student przygotowuje również pracę pisemną. Objętość pracy: od 3 do 4 stron.
Tematy prac zaliczeniowych do wyboru:

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

1.
2.
3.
4.

Gender w świetle katolickiej wizji małżeństwa i rodziny
Kohabitacja w świetle katolickiej wizji małżeństwa i rodziny
Rozwód w świetle katolickiej wizji małżeństwa i rodziny
Homoseksualizm w świetle katolickiej wizji małżeństwa i rodziny

Jednostka zajęć: 1,5 h.

Grześkowiak J., „Tajemnica to jest wielka”. Sakramentalne przymierze małżeńskie, Opole
2010, s.
Jan Paweł II, Redemptoris custos, Rzym 1989.
Benedykt XVI, Deus Caritas Est, Rzym 2005
1. Grześkowiak J., „Tajemnica to jest wielka”. Sakramentalne przymierze małżeńskie,
Opole 2010.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
2.
3.
4.
5.
6.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2002.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2010.
Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, t.5, Warszawa 2007.
Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, red. T. Żeleźnik, Warszawa 1982.
Benedykt XVI, Deus Caritas Est, Rzym 2005.

wykład 2

nazwa

str. 3

kod

Arkadiusz Wuwer
jedna (wykładowa) - 43 osoby
1. Racje uzasadniające konieczność wypowiadania się Magisterium Kościoła w kwestiach
polityczno-społecznych (misja Kościoła w świecie współczesnym; uzasadnienie
teologiczne; uzasadnienie polityczno-społeczne);
2. Katolicka nauka społeczna jako narzędzie wypowiadania się Magisterium Kościoła w
kwestiach polityczno-społecznych (źródła, podmiot, przedmiot, cele i metoda metoda
KNS; jej interdyscyplinarność, stałość i ewolucja);

3. Kryteria oceny rzeczywistości społecznej z perspektywy KNS (koncepcja człowieka w
katolickiej nauce społecznej [zasada personalistyczna]; prawa człowieka a prawo
naturalne; osoba – społeczeństwo - państwo; zasady życia społecznego (dobro wspólne;
pomocniczość; solidarność; powszechne przeznaczenie dóbr; partycypacja);
4.Polityka - Polityka rodzinna a prawa rodziny w kontekście europejskim (ekonomia,
edukacja, promocja, ochrona i warunki rozwoju);

5. Kultura - Rodzina w perspektywie demograficznej (trendy; opcja preferencyjna na
rzecz ubogich; eurosieroctwo; starość, „człowiek ponowoczesny”; sekularyzacja;
hedonizm; konsumizm; ekologia).

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy

6. Ekonomia - Rodzina a przemiany na rynku pracy (bezrobocie, nowe technologie,
perspektywy rozwoju; systemy gospodarcze i związane z nimi ideologie: kapitalizm,
socjalizm, społeczna gospodarka rynkowa; społeczno-etyczny wymiar pracy ludzkiej;
bezrobocie; własność prywatna i wspólna; podatki; rynek i wolna konkurencja;
przedsiębiorstwo; związki zawodowe; prawidłowa koncepcja rozwoju i postępu).
Wykład
10
20

Samodzielne przyswojenie wiedzy dotyczącej treści wykładów oraz pogłębienie jej przez

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

własnej
studenta
organizacja
zajęć

str. 4

wskazaną literaturę przedmiotu (50 godz.)

Zajęcia w formie wykładu odbywają się w następujących terminach: 5.10.; 12.10.; 19.10.;
26.10.; 2.11. w godz. 13.15-14.45 w sali 302 w budynku Wydziału Teologicznego UŚ (ul.
Jordana 18).

1. Forma zaliczenia końcowego:
o zaliczenie z wiedzy przekazanej podczas wykładów oraz z treści lektur
obowiązkowych jest przeprowadzane w formie ustnej. Pytania są
losowane i istnieje możliwość przygotowanie pisemnego konspektu
odpowiedzi;
2. Zakres wymagań dotyczących zaliczenia:
o na ocenę dostateczną - znajomość podstawowych zagadnień i umiejętność
posługiwania się najważniejszymi terminami z nauczania społecznego
Kościoła;
o na ocenę dobrą – dobra znajomość wszystkich poruszanych zagadnień i
umiejętność ilustrowania ich prostymi przykładami;
na ocenę bardzo dobrą – bardzo dobra znajomość wszystkich zagadnień i
umiejętność odnoszenia ich do wydarzeń z życia społecznego.
Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005 (rozdział V „Rodzina - żywotna komórka społeczna”, strony 143-174);
J. Mazur, Pro familia et societate. Wybrane zagadnienia polityki społecznej,
Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2013, stron 174.
J. Mazur, Persona in societate. Wybrane zagadnienia chrześcijańskiej nauki o
człowieku, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, stron 174.
B. Sorge, Wykłady z katolickiej nauki społecznej, WAM, Kraków 2000, stron 296;
F. Compagnoni, Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie
chrześcijańskie, Wyd. WAM, Kraków 2000, stron 367.
o

literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć

1.
2.
3.

1.
2.

ćwiczenia 2

kod

Arkadiusz Wuwer
Dwie – gr. R-1 (23 osoby) + gr. R-2 (20 osób)
Ćwiczenia mają na celu wypracowanie umiejętności analizy i refleksji nad dokumentami
społecznymi Kościoła oraz naukę dostrzegania i właściwej oceny aktualnych wydarzenia
z życia społecznego, politycznego i gospodarczego według wskazań nauki społecznej
Kościoła.
Na początku zajęć studenci losują z przygotowanej przez prowadzącego puli temat, który
opracowują samodzielnie na podstawie wskazanych lektur (podstawa: Kompendium
nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005);. Ćwiczenia polegają na
multimedialnej prezentacji wylosowanej tematyki, która podlega dyskusji i ocenie całej
grupy w aspekcie jej wartości merytorycznej, logiki, kompletności i komunikatywności
przekazu.
Tematyka:
1. zasada personalistyczna;
2. prawo naturalne i prawa człowieka

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

str. 5

3. społeczeństwo obywatelskie;
4. zasady życia społecznego: dobro wspólne;
5. zasady życia społecznego: pomocniczość;
6. zasady życia społecznego: solidarność;
7. zasady życia społecznego: powszechne przeznaczenie dóbr;
8. zasady życia społecznego: partycypacja;
9. wartości życia społecznego: miłość społeczna;
10. wartości życia społecznego: sprawiedliwość społeczna;
11. wartości życia społecznego: pokój;
12. wartości życia społecznego: wolność;
13. wartości życia społecznego: prawda;
14. znaczenie rodziny dla osoby;
15. znaczenie rodziny dla społeczeństwa;
16. wartość małżeństwa - sakrament małżeństwa;
17. zagrożenia społeczne i duchowe rodziny;
18. miłość małżeńska i formowanie wspólnoty osób;
19. rodzina - sanktuarium życia;
20. zadania wychowawcze rodziny;
21. godność i prawa dzieci;
22. rodzina, życie gospodarcze i praca;
23. społeczeństwo w służbie rodziny;
24. rodzina w aspekcie biblijnym;
25. środki społecznego przekazu w życiu rodziny;
26. patriotyzm - nacjonalizm - regionalizm;
27. świętowanie Dnia Pańskiego;
28. bieda i ubóstwo (opcja preferencyjna na rzecz ubogich);
29. odpowiedzialność rodziny - nowe style życia.
30. rodzina a migracja zarobkowa
15

15 (przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, jej przedstawienie i
przygotowanie do dyskusji)

Lektura wskazanych tekstów i ich opracowanie w formie prezentacji multimedialnej.
Przedstawienie wyników pracy całej grupie. Uczestnicy zajęć, na podstawie tych samych
tekstów, przygotowują się do dyskusji.

1. obecność i aktywny udział w ćwiczeniach (przygotowanie prezentacji, znajomość
tematyki na podstawie zadanych tekstów, udział w dyskusji);
2. pozytywna ocena ze strony uczestników i prowadzącego (głos decydujący należy
do prowadzącego ćwiczenia).
1. Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005;
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallottinum, Poznań 1994;
3. Dokumenty nauki społecznej Kościoła, 2 t., RW KUL, Rzym-Lublin 1996;
4. Karta praw rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom,
instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie
współczesnym, „L'Osservatore Romano" nr 10/październik 1983.
1. J. Mazur, Katolicka nauka społeczna (skrypt dla studentów teologii), UNUM,
Kraków 1992, stron 276;
2. V. Possenti, Katolicka nauka społeczna wobec współczesności, WAM, Kraków 1999,
stron 267.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

wykład 1

kod

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Antoni Bartoszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
jedna (wykładowa) – 40 osób
grupa(-y)
treść wykładu oraz zaliczenie czterech kolokwiów
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu oraz b. dobra średnia z kolokwiów
4,5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu, ale trochę słabsza średnia z
kolokwiów (lub odwrotnie)
4 – dobra znajomość materiału z wykładu oraz dobra średnia z kolokwiów
3,5 – dobra znajomość materiału z wykładu, ale słaba średnia z kolokwiów (lub
odwrotnie)
3 – słaba znajomość materiału oraz słaba średnia z kolokwiów
2 – brak znajomości materiału lub niezaliczenie jednego z kolokwiów

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Nazwa

Średnia ocena z kolokwiów będzie miała charakter pomocniczy przy wystawianiu
oceny z egzaminu ustnego

sprawdzenie i ocenienie kolokwiów oraz ustny egzamin ze znajomości wiedzy
przedstawionej na wykładzie; ocena z pracy pisemnej będzie miała charakter pomocniczy
w stosunku do oceny końcowej z wykładu 1

ćwiczenia 1

kod

kod(-y) zajęć
Ewa Szwarczyńska
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
dwie (ćwiczeniowe) – ok. 27 osób
grupa(-y)
wymagania
Wymagane są wiadomości z zakresu treści ćwiczeń oraz poniższych lektur:
merytoryczne
1) Grześkowiak J., „Tajemnica to jest wielka”. Sakramentalne przymierze
małżeńskie, Opole 2010, s. 63-90, 139-154.
2) Jan Paweł II, Redemptoris custos, Rzym 1989.
3) Jan Paweł II, Familiaris consortio, Rzym 1981.
4) Benedykt XVI, Deus Caritas Est, Rzym 2005, nr 7.
Praca pisemna w której należy przedstawić wybrane zagadnienie z perspektywy
katolickiej wizji małżeństwa i rodziny.
Ocena końcowa z ćwiczeń jest tożsama z oceną z pracy pisemnej w której student
kryteria oceny

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

str. 7

powinien wykazać się znajomością treści ćwiczeń, jak i obowiązkowych lektur.
Aktywność studenta może podnieść jego ocenę końcową (3 plusy z aktywności mogą
podwyższyć ocenę końcową o 0,5 stopnia).

Termin oddania pracy zaliczeniowej: 13.01.2016 r..
Uwzględnianie aktywności w trakcie zajęć.
Termin zaliczenia: 27.01.2016 r.

wykład 2

kod

kod(-y) zajęć
Arkadiusz Wuwer
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
jedna (wykładowa) - 43 osoby
wymagania
merytoryczne
• w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie podstawowych zagadnień
kryteria oceny
•

•

•

przebieg procesu
weryfikacji

•

•

•

informacje
dodatkowe

Nazwa

należących do nauczania społecznego Kościoła oraz ogólne zapoznanie się z
jego historią;
w zakresie rozwijania umiejętności: umiejętność przeprowadzania
pogłębionej refleksji moralnej nad życiem własnym i innych ludzi oraz nad
zjawiskami kulturowymi, społecznymi, politycznymi i gospodarczymi;
w zakresie formacji osobowej: pomoc w rozwiązywaniu osobistych
problemów moralnych i podejmowaniu
słusznych decyzji w oparciu o
pogłębioną refleksję nad własnym postępowaniem;
w zakresie praktyki duszpasterskiej (zawodowej): pomoc w podejmowaniu
słusznych decyzji w zakresie pracy duszpasterskiej (zawodowej) w oparciu o
refleksję moralną.
na ocenę dostateczną - znajomość podstawowych zagadnień i umiejętność
posługiwania się najważniejszymi terminami z nauczania społecznego
Kościoła;
na ocenę dobrą – dobra znajomość wszystkich poruszanych zagadnień i
umiejętność ilustrowania ich prostymi przykładami;
na ocenę bardzo dobrą – bardzo dobra znajomość wszystkich zagadnień i
umiejętność odnoszenia ich do wydarzeń z życia społecznego.

ćwiczenia 2

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

Arkadiusz Wuwer

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 8

Dwie – gr. R-1 (23 osoby) + gr. R-2 (20 osób)
Ćwiczenia mają na celu wypracowanie umiejętności analizy i refleksji nad
dokumentami społecznymi Kościoła oraz naukę dostrzegania i właściwej oceny
aktualnych wydarzenia z życia społecznego, politycznego i gospodarczego według
wskazań nauki społecznej Kościoła.
Lektura wskazanych tekstów i ich opracowanie w formie prezentacji multimedialnej.
Przedstawienie wyników pracy całej grupie. Uczestnicy zajęć, na podstawie tych
samych tekstów, przygotowują się do dyskusji.
o
na ocenę dostateczną - znajomość podstawowych zagadnień i umiejętność
posługiwania się najważniejszymi terminami z nauczania społecznego Kościoła;
o
na ocenę dobrą – dobra znajomość wszystkich poruszanych zagadnień i
umiejętność ilustrowania ich prostymi przykładami;
o
na ocenę bardzo dobrą – bardzo dobra znajomość wszystkich zagadnień i
umiejętność odnoszenia ich do wydarzeń z życia społecznego.
Ocena przygotowania i prezentacji multimedialnej na wybrany temat na bazie
zadanych do lektury tekstów.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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Kierunek: nauki o rodzinie, stopień pierwszy
Sylabus modułu: Rodzina w religiach i kulturach świata oraz wobec

nowych ruchów religijnych (11-R1S-13-r1_32)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Jan Górski
2015/2016
letni
stacjonarne
Średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

Kod: r1_32_fs_1

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

Ks. prof. dr hab. Jan Górski
Moduł ma ukazać studentowi kulturowe bogactwo rodziny w religiach pozachrześcijańskich
oraz zagrożenia płynące z działalności nowych ruchów religijnych. Omówione zostaną sposoby
przeciwdziałania wpływom ruchów destrukcyjnych. Poprzez nabytą wiedzę student ma
możliwość w większym stopniu rozumieć i docenić własną tradycję i tożsamość kulturową, a
także rozwijać ją, pozostając otwartym i krytycznym wobec innych wzorców.
Jak w opisie modułu

30
45
Pogłębianie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazaną lekturę

Wykłady w blokach tematycznych

T.Halik, Przenikanie światów, Katowice 2012

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

E.Sakowicz, Religioznawstwo, Lublin 2005
Z.J.Kijas (red.), Rodzina w wielkich religiach świata, Kraków 1999
A.Kardyś, Małżeństwo i rodzina w Afryce w świetle Familiaris
consortio, Katowice 2005
J.Górski, Spotkanie z religiami, Katowice 2007
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Nazwa:

Kod: r1_32_fs_2

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Jan Górski / ks. dr Grzegorz Wita
Przedmiotem ćwiczeń będzie możliwość dyskusji na temat współczesnych problemów rodziny
wobec działalności nowych ruchów religijnych. Jak przeciwdziałać destrukcyjnym wpływom na
rodzinę sekt
Jak w opisie modułu

20
30
przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów; przygotowanie
wystąpienia
Praca w grupach,
j.w
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa:

Kod: r1_32_w_1

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ks. prof. dr hab. Jan Górski

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i zalecanej
literatury przedmiotu
Poziom znajomości poznanych zagadnień
Pisemne kolokwium, którego celem jest weryfikacja opanowanej wiedzy zdobytej w
ramach wykładów i lektury wyznaczonych lektur

Nazwa: Niepełnosprawny w rodzinie

Wystąpienie ustne

r1_32_fs_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. prof.
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Kod: r1_32_w_2

dr hab. Jan Górski/ ks. dr Grzegorz Wita

Wykazanie się znajomością opracowanych zagadnień w ramach ćwiczeń
Ocenie podlega merytoryczna jakoś wystąpienia
Ocenie podlegają przygotowane zagadnienie, wartość merytoryczna i poziom wystąpienia
ustnego
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www.swfis.us.edu.pl | swfis@us.edu.pl | tel. (32) 359-1645 | Katowice, ul. Bankowa 12/109
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Aerobik (32-AEROB)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Aerobik
(32-AEROB)
prowadzący
mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler, mgr Jolanta Matuszczyk, mgr Katarzyna Ostrowska,
mgr Ewa Sak, mgr Ewa Lesiuk, mgr Michał Krzak, mgr B. Machulec.
grupa(-y)
treści zajęć
Aerobik to ćwiczenia wzmacniające układ krążenia, kształtujące wytrzymałość,
zapewniające poprawę kondycji oraz szybkie spalanie tkanki tłuszczowej.
1.Nauczanie kroków podstawowych: step-touch, kick, hill- back, v- tep, grape vine,
chase, mambo, step-out (praca RR i NN).
2. Nauczanie poruszania się w przestrzeni z tempem muzycznym.
3. Metodyka tworzenia i uczenia się prostych choreografii.
4. Nauczanie tworzenia bloków muzycznych z wykorzystaniem podstawowych kroków i
pracy RR.
5. Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające mięśnie RR, NN, pośladków i brzucha (BPU).
6. Nauczanie różnych form muzycznych: funki, jazz, cha-cha, rumba itp.
FAT BURNING - tzw.spalacz tłuszczu ;ćwiczenia w progu oddechowym, dostosowane
do wytrzymałości indywidualnej ćwiczącego (pomiar tętna).Celem treningu jest redukcja
tkanki tłuszczowej i modelowanie sylwetki.
ABT - gimnastyka francuska; trening siłowo-wytrzymałościowy i szybkościowy, ma na
celu wzmocnienie wszystkich grup mięśni, zawiera prostą choreografię.
BODYSCULPT - To trening kształtujący ciało. Wielokrotne powtarzanie statyczne
ćwiczenia wzmacniające i ujędrniające. Trening ten polega na polepszeniu wytrzymałości
organizmu i podniesienie napięcia mięśniowego. Do pracy nad poszczególnymi partiami
wykorzystuje się: gumy, ciężarki, małe hantle.
FUNKY - Taneczna forma aerobiku wykonywana do muzyki soul i funki i pozostająca
pod jej wpływem, wymaga dobrej koordynacji ruchowej. Stosunkowo wolne tempo
ćwiczeń, trening w granicach 60% wartości skurczów serca, bardzo skuteczny w spalaniu
tkanki tłuszczowej.
TBC - ćwiczenia modelujące w toku lekcyjnym używa się hantli lub taśm dyna-band;
głównym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej i modelowanie, kształtowanie sylwetki.
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metody
prowadzenia
zajęć

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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CIRCUIT - obwód treningowy; forma zajęć wykorzystująca w jednym toku lekcyjnym
naprzemiennie przyrządy ćwiczeń: hantle, obciążniki, taśmy dyna-band, piłki lekarskie,
stopnie itd.. Obwód pozwala na równoczesne ćwiczenie siły mięśni i wytrzymałości
ogólnej. Jedna z najbardziej wszechstronnych form treningowych.
INTERVALL AEROBIK - Naprzemienne łączenie aerobiku typu HI LO o dużej
intensywności z ćwiczeniami wzmacniającymi o małej intensywności. Ma na celu
poprawę układu krążenia.
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość,
4. Piramidowa, dokładania, ekspresji twórczej.
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
0
-

1. D. Olex-Zarychta, „Fitness”, Katowice 2005r.
2. K. Mrożek, „Fitness zawód czy pasja?” Kraków 2007r.
3. E. Grodzka-Kubiak, „Aerobik czy fitness”, Poznań 2002r.
4. Olga Kuźmińska „Aerobic – taniec i gimnastyka”, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”
Warszawa.
5. L. Kuba, M. Paruzel-Dyja, „Fitness nowoczesne formy gimnastyki. Podstawy
teoretyczne”, AWF Katowice 2010.
6. Arteaga, „Aerobik i step Ćwiczenia dla każdego Trening na każdy dzień”, 2009.
7. Skrypty, materiały ze szkoleń i konwencji Fitness
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych,
podstawowe zdolności ruchowe i względne poczucie rytmu.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Aerobik
(32-AEROB)
kod(-y) zajęć
32-AEROB
osoba(-y)
mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler, mgr Jolanta Matuszczyk, mgr Katarzyna
przeprowadzająca(-e) Ostrowska, mgr Ewa Sak, mgr Ewa Lesiuk, mgr Michał Krzak, mgr B. Machulec.
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
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merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
uzyskanych ocen cząstkowych.
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Aerobik w wodzie (32-AEROBW)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Aerobik w wodzie
(32-AEROBW)
prowadzący
mgr Ewa Sak, mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler.
grupa(-y)
treści zajęć
Aerobik w wodzie /aqua dance aerobik/ należy do grupy sportów o charakterze
aerobowym.
- Ćwiczenia oswajające z oporem wody.
- Kształtowanie wydolności tlenowej z zastosowaniem technik biegowych,
skocznościowych i w kombinacjach ruchowych.
- Kształtowanie wytrzymałości mięśniowej poszczególnych grup mięśniowych
/pojedynczych mięśni i zaangażowaniem wielu grup mięśniowych współzależnych od
siebie/
- Kształtowanie siły mięśniowej w różnych zbiorach ćwiczeń ukierunkowanych na
budowanie masy mięśniowej w formie odrębnych ćwiczeń, obwodu ćwiczeń w rożnych
pozycjach / stojąc, leżąc na wodzie, w pozycjach pionowych bez kontaktu z podłożem, w
pozycjach o zachwianej równowadze/. Zastosowanie ruchów prostych, złożonych w
płaszczyznach zasadniczych i kombinowanych
- Kształtowanie ruchomości w stawach.
- Kształtowanie elastyczności mięśni i więzadeł w formie ćwiczeń ukierunkowanych na
poszczególne strefy ciała. Kompleksowe zaangażowanie wielu grup mięśniowych – nóg,
tułowia ,rąk.
- Metodyka tworzenia i uczenia się prostych choreografii w wodzie.
- Nauczanie tworzenia bloków muzycznych z wykorzystaniem podstawowych kroków.
- Koordynacja ruchowa w określonym rytmie, tempie i układzie ćwiczeń
Zastosowanie dostępnych przyborów do ćwiczeń, które spełniają rolę elementu
obciążającego lub odciążającego zgodnie z założeniem.
Pod warunkiem umiejętności pływania – nauczanie elementów pływania
synchronicznego.
Zabawy i współzawodnictwo z oporem wody jako element wykorzystany przy realizacji
pracy aerobowej jak i relaksacji.
Ćwiczenia relaksacyjne.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
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prowadzenia
zajęć

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość,
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
0
-

1. Zysiak-Christ, A. Figurska, I. Stasikowska, „Metodyczne Podstawy Aqua Fitness”,
Wrocław 2010
www.swfis.us.edu.pl
Głównym wymogiem przyjęcia do grupy jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.
Posiadanie umiejętności pływania nie jest wymagane.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Aerobik w wodzie
(32-AEROBW)
kod(-y) zajęć
32-AEROBW
osoba(-y)
mgr Ewa Sak, mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Badminton (32-BADM)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Badminton
(32-BADM)
prowadzący
mgr Ewa Lesiuk, mgr Witold Wróblewski, mgr K. Zabielny, mgr J. Hajduk.
grupa(-y)
treści zajęć
1. Charakterystyka dyscypliny – definicja, cele, zasady gry.
2. Sprzęt do gry.
3. Gry i zabawy oswajające z rakietką i lotką.
4. Elementy techniczne:
Podstawowe pozycje gry.
Poruszanie się po boisku.
Serw (długi, krótki, forhendowi, backhandowy, po prostej, po przekątnej).
Rodzaje uderzeń (clear, skrót, lob, smecz, uderzenie płaskie) po prostej i po przekątnej
boiska.
Gry i zabawy stosowane w grze pojedynczej i podwójnej
Rodzaje gry: atakująca i obronna.
Gra właściwa
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta

Uniwersytet Śląski w Katowicach

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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1. Nawara H., „Nauczanie techniki gry w badmintona – wskazówki metodyczne”. PZBad,
Warszawa 1989.
2. Nawara H., Nawara U, „Gry i zabawy integracyjne” AWF, Wrocław 1999.
3. Nawara H. „Badminton”, AWF, Wrocław 2000.
4. Stelter M. „Badminton. Program szkolenia dzieci i młodzieży.” COS, Warszawa 2001.
5. Szalewicz A., „Nauka badmintona w weekend” Wyd. Wiedza i życie S.A, Warszawa
2001.
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Badminton
(32-BADM)
kod(-y) zajęć
32-BADM
osoba(-y)
mgr Ewa Lesiuk, mgr Witold Wróblewski, mgr K. Zabielny, mgr J. Hajduk.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Callanetics (32-CALLAN)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Callanetics
(32-CALLAN)
prowadzący
mgr Jolanta Matuszczyk.
grupa(-y)
treści zajęć
Podczas zajęć student poznaje zestawy ćwiczeń wzmacniających i rozciągających na
poszczególne partie mięśniowe,uczy się prawidłowej techniki wykonania poszczególnych
elementów i kolejności w jakiej powinno dobierać się ćwiczenia. W trakcie zajęć student
uzyskuje wiedzę o mięśniach, napięciach jakie występują podczas ćwiczeń i
suplementacji w sporcie i w życiu codziennym.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość,
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
1. „Callanetics - metoda Callan Pincey”
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www.swfis.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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informacje
dodatkowe
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Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Callanetics
(32-CALLAN)
kod(-y) zajęć
32-CALLAN
osoba(-y)
mgr Jolanta Matuszczyk.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowanie ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Fitness-Joga (32-FIT-JOGA)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Fitness-Joga
(32-FIT-JOGA)
prowadzący
mgr Agnieszka Jaroszewska.
grupa(-y)
treści zajęć
Program zajęć obejmuje:
- Zapoznanie z zasadami bezpiecznego uprawiania jogi oraz z przeciwwskazaniami do
wykonywania określonych asan.
- Przygotowanie do ćwiczeń jogi- planowanie ćwiczeń.
- Rozgrzewka w jodze; zapoznanie z pojęciem asana.
- Nauka pozycji energetyzujących.
- Kształtowanie równowagi i koncentracji.
- Pranajama: trening oddechowy podnoszący wydolność organizmu.
- Ćwiczenia wizualizacyjne, sterownie wyobraźnią.
- Ćwiczenia gibkościowe z wykorzystaniem taśm.
- Trening Jakobsona- relaksacja po zajęciach.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość,
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja

Uniwersytet Śląski w Katowicach

zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 12

1. „Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących” pod red. St.Grochala.
2. „Joga- praktyczny przewodnik” Jean Hall.
3. „Joga- równowaga ciała, umysłu i duszy” Cynthie Worby.
4. „Joga- uwolnij ciało i umysł” Joan Budillovsky.
5. „Joga- sposób na stres” Swami Shivapremanada.
6. ,,Joga oddechu”.
7. ,,Joga hormonalna” Lidia Machaj.
8. ,,Światło jogi”B.K.S. Iyengar.
9. ,,Trening relaksacyjny” St. Sieka.
10. ,,Joga dla każdego” praca zbiorowa.
11. ,,Joga na wesoło” Agata Chabierska.
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Fitness-Joga
(32-FIT-JOGA)
kod(-y) zajęć
32-FIT-JOGA
osoba(-y)
mgr Agnieszka Jaroszewska.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Fitball (32-FITBALL)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Fitball
(32-FITBALL)
prowadzący
mgr Ewa Sak, mgr Katarzyna Ostrowska, mgr Beata Machulec, mgr W. Majcher.
grupa(-y)
treści zajęć
Zasady treningu z piłką w praktyce i w teorii. Nauczanie techniki prowadzenia i
wykonywania ćwiczeń z piłką.
Trening cardio na piłce. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynacji i równowagi
mięśniowej. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Ćwiczenia izometryczne na piłce.
Ćwiczenia zapobiegające problemom z kręgosłupem. Ćwiczenia zwiększające zakres
ruchu w stawach. Wzmacnianie mięśni grzbietu, zwiększenie ruchomości w stawach oraz
korekcja wad postawy. Utrzymywanie równowagi z różnym ułożeniem nóg i ramion.
Wzmocnienie mięśni brzucha i pleców. Wzmocnienie mięśni głębokich (mięśnie Kegla).
Stretching - relaksacja i rozciąganie na piłce. Ćwiczenia antygrawitacyjne w pozycjach
izolowanych połączone z prawidłowym oddechem.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość,
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć

Uniwersytet Śląski w Katowicach

literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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1. Joanne Posner-Majer „Ball aplication of ortopedic and sport medicine”.
2. Beate Carriere “The swiss ball:Theory, basic exercises and clinical application”.
3. Collen Creig “Pilates on the ball”.
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Fitball
(32-FITBALL)
kod(-y) zajęć
32-FITBALL
osoba(-y)
mgr Ewa Sak, mgr Katarzyna Ostrowska, mgr Beata Machulec, mgr W. Majcher.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Gry rekreacyjne (32-GRYREKR)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Gry rekreacyjne
(32-GRYREKR)
prowadzący
mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler.
grupa(-y)
treści zajęć
Student na zajęciach ma poznać dyscypliny ujęte w zestawie gier rekreacyjnych, znać ich
przepisy (dwa i cztery ognie, rzucanka, serwobieg, palant, kwadrant, ringo, unihokej,
siatkówka uproszczona).
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość,
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
1. Bondarowicz M. Staniszewski T. „Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych”
obowiązkowa
Warszawa 2000
2. Mielniczuk M. Staniszewski T. „Stare i nowe gry drużynowe” 1999
3. Trześniowski R. „Zabawy i gry ruchowe”, Warszawa 1972 r.
4. Bondarowicz M.. „Zabawy i gry ruchowe” Warszawa 1976 r.
5. S. Starzyńska A. Tywoniuk-Małysz: „Unihokej. Podstawy technik i taktyki w
ćwiczeniach, grach i zabawach” Gdańsk 1998

Uniwersytet Śląski w Katowicach

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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6. R. Kulgawczuk: „Mini piłka siatkowa”. Warszawa 1994
7. Polski Związek Badmintona: "Przepisy gry"
8. Bondarowicz M. „Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych.”
9. Bondarowicz M. „Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych” RCMSKFiS
Warszawa
10. Bondarowicz M. „Zabawy w grach sportowych” Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne. Warszawa 1995 r.
11. Chrostek L.. Łabaj M. „Gry rekreacyjne - sport dla wszystkich”. Zarząd Główny
TKKF. Warszawa 1982 r.
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Gry rekreacyjne
(32-GRYREKR)
kod(-y) zajęć
32-GRYREKR
osoba(-y)
mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Gry zespołowe (32-GRYZES)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Gry zespołowe
(32-GRYZES)
prowadzący
mgr Alicja Cywińska, mgr Eugenia Lukasek, mgr Ewa Sak, mgr Halina Makuch.
grupa(-y)
treści zajęć
Koszykówka
- Elementy techniki gry; podania, chwyty, kozłowanie, rzuty, obroty, zwody, zatrzymania,
ominięcia, ścięcia do piłki, wyjścia do piłki,
- Obrona „każdy swego”, strefowa,
- Fragmenty gry w ataku i w obronie,
- Gra szkolna i właściwa,
Siatkówka
- Elementy techniki; odbicie dolne i górne, zagrywka, wystawianie piłki, przyjęcie piłki
po zagrywce, zbicie piłki, zastawienie, asekuracja,
- Fragmenty gry, ustawienia na boisku, w obronie i w ataku,
- Gra szkolna i właściwa,
Unihokej
- Elementy techniki; przyjęcie piłki, prowadzenie piłki, uderzenie z forhendu i bekhendu,
zwody, gra ciałem, odbieranie piłki, strzały na bramkę, gra bramkarza,
- Fragmenty gry, ustawienie na boisku w obronie i w ataku,
- Gra szkolna i właściwa,

metody
prowadzenia
zajęć

liczba godzin

Kształtowanie zdolności motorycznych i wydolności organizmu niezbędnych do każdej z
gier zespołowych.
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość,
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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0
-

1. Bronikowski M. „Wychowanie fizyczne z elementami edukacji olimpijskiej”. Poznań,
2003.
2. Kierczak U., Glos T. „Program wychowania fizycznego dla czterech etapów
edukacyjnych.” Warszawa, 2002.
3. Arlet T. „Koszykówka – podstawy techniki i taktyki gry”. Kraków, 2001.
4. Grządziel G., Szade D. „Piłka siatkowa, technika, taktyka i elementy mini siatkówki.”
AWF, Katowice, 2006.
5. Dudziński T. „Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówki” – przewodnik do
zajęć koszykówki ze studentami kierunku nauczycielskiego. AWF, Poznań, 2004.
6. Klocek T., Szczepanik M. „Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego.” COS,
Warszawa, 2003.
7. Huciński T. „Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Teoria i praktyka.” COS,
Warszawa, 2008.
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Gry zespołowe
(32-GRYZES)
kod(-y) zajęć
32-GRYZES
osoba(-y)
mgr Alicja Cywińska, mgr Eugenia Lukasek, mgr Ewa Sak, mgr Halina Makuch.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach

str. 19

Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Judo (32-JUDO)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Judo
(32-JUDO)
prowadzący
mgr Adam Górnik
grupa(-y)
treści zajęć
1. Nauczanie padów i przewrotów,
2. Pozycje do walki i sposoby poruszania się podczas walki,
3. Postawa niska i wysoka,
4. Nauczanie techniki rzutów,
5. Nauczanie techniki chwytów – trzymań, dźwigni, duszeń
6. Nauczanie wykorzystania siły przeciwnika,
7. Nabycie ogólnej sprawności fizycznej – szybkości, wytrzymałości, gibkości itp.,
8. Nauczanie podstawowych elementów samoobrony.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
1. A. Lebeda „Judo”, Olympia Praha 1979,
obowiązkowa
2. F. M. Van Haesendonck „Judo. Encyklopedie in beelt” Antverpen 1970, N.V.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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Scrypteria,
3. Kazuzo Kudo “Modern Judo” Amsterdam 1968, Japan Publications Trading Co.
4. W. Błach „Judo. Szkolenie najmłodszych i trochę starszych”, COS W-wa 2008,
5. P. Manocchia „Anatomiczne modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń”, Buchmann 2010,
6. H. Sozański, K. Perkowski, D. Śledziewski „Kierunki doskonalenia treningu i walki
sportowej” AWF W-wa 2003,
7. R. M. Kalina „Teoria sportów walki” COS W-wa 2000,
8. R. Grzegorz „Modern Ju-Jitsu. Program szkolenia” BK Wrocław 2005,
9. S. Matwiejew, W. Jagiełło „Judo. Trening sportowy” COS W-wa 1997.
10. B. Skut „Judo w samoobronie. Zeszyt 1-3” W-wa 1967. Sport i turystyka.
11. Przepisy Walki Światowej Federacji Judo.
12. K. Perkowski, D. Śledziewski „metodyczne podstawy treningu sportowego” COS Wwa 1999,
13. G. Prus „Trening sportowy” AWF K-ce 2003,
14. P. Lewis „Sztuki walki Wschodu” REBIS 1998
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Judo
(32-JUDO)
kod(-y) zajęć
32-JUDO
osoba(-y)
mgr Adam Górnik
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Karate Kyokushin (32-KARATE)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Karate Kyokushin
(32-KARATE)
prowadzący
mgr Beata Machulec, mgr Michał Krzak.
grupa(-y)
treści zajęć
- Nauczanie technik ręcznych: seiken (pięść), uraken (odwrócona pięść), shuto (krawędź
dłoni), hiji (łokieć), shotei (podstawa dłoni),
- Nauczanie technik nożnych: kin-geri (kopnięcie w krocze), hiza-geri (k. kolanem), maegeri (k. frontalne), mae-kage (k. wysokie w przód), mawashi- geri (k. okrężne), yoko-geri
(k. boczne),
- Nauczanie pozycji: fudo - dachi, yoi - dachi, uchi - hachi - ji - dachi, haisoku - dachi,
zenkutsu – dachi, musubi - dachi, sanchin – dachi, kumie – dachi.
Poza nauką technik karate, studenci kształtują swój potencjał motoryczny podczas
ćwiczeń indywidualnych oraz z pomocą współćwiczącego.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
1. Mas. Oyama „The kyokushin way” 1976.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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2. Steve Arneil “Kyokushin Karate Kata” 1985
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Karate Kyokushin
(32-KARATE)
kod(-y) zajęć
32-KARATE
osoba(-y)
mgr Beata Machulec, mgr Michał Krzak.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Koszykówka kobiet, Koszykówka mężczyzn (32-KOSZK, 32KOSZM)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wychowanie Fizyczne – Koszykówka kobiet, Koszykówka mężczyzn
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć

liczba godzin
dydaktycznych

kod
(32-KOSZK, 32KOSZM)
mgr Władysław Gurgul, mgr Piotr Nowak, mgr Wiesław Majcher, mgr Leszek Binert,
mgr Henryk Borgosz.
Technika podstawowa indywidualnego ataku: bez piłki, z piłką. Krok biegowy,
zatrzymania, zmiany tempa i kierunku biegu. Nauczanie techniki podań, chwytów,
kozłowania. Ćwiczenia poszczególnych manewrów uwolnienia się obrońcy. Nauczanie
techniki rzutów po podaniu, po kozłowaniu. Rzuty sytuacyjne. Rzuty poszczególnych
pozycji. Rzuty z obrońcą.
Małe gry szkolne z zadaniami - podstawowe 1:1, rozwinięte 2:2, 3:3. Ćwiczenia
atakowania oparte na ocenie zachowania obrońcy.
Prowadzenie piłki w dwójkach, w trójkach, czwórkach. Rozgrywanie przewag liczebnych
2x1, 3x2, 4x3.
Kształtowanie umiejętności w obronie wobec przeciwnika z piłką.
Atakowanie i obrona zespołowa: atak z zastosowaniem ruchu po „ósemce”, ze zmianą za
piłką i od piłki. Obrona „każdy swego”, strefowa /z przekazaniem/.
Gry szkolna, gra właściwa.
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
Zajęcia praktyczne będą prowadzone w formie ścisłej, zadaniowej oraz w formie gier i
zabaw oraz we fragmentach gry.
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 24

0
-

1. Dawid Mazur i Kazimierz Mikołajec – „Koszykarski atlas ćwiczeń”
2. Jan Mikołowski i Halina Oszast – „Koszykówka”
3. Zdzisław Chrominski – „Metodyka sportu dzieci i młodzieży”
4. Zbigniew Naglak – „Trening sportowy”
5. Tadeusz Ulatowski – „Teoria i metodyka sportu”
6. Władysław Maleszewski – „Taktyka koszykówki”
7. Tadeusz Huciński – „Podstawy obrony w koszykówce”
8. Praca zbiorowa – „Koszykówka – obrona”
9. T. Huciński, „Vademecum koszykówki”. Warszawa 1996
10. T. Dudziński, „Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówki.” AWF Poznań 2004
11. R. Litkowicz, D. Zarychta-Olex, „Uczymy grać w koszykówkę”, AWF Katowice
2009
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Wychowanie Fizyczne – Koszykówka kobiet, Koszykówka mężczyzn
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
(32-KOSZK, 32KOSZM)

32-KOSZK, 32-KOSZM
mgr Władysław Gurgul, mgr Piotr Nowak, mgr Wiesław Majcher, mgr Leszek
Binert, mgr Henryk Borgosz.
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
uzyskanych ocen cząstkowych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Nordic walking (32-NORDIC)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Nordic walking
(32-NORDIC)
prowadzący
mgr A. Jaroszewska.
grupa(-y)
treści zajęć
1. Ćwiczenia oswajające z techniką chodu, prawidłowy dobór kijków.
2. Nauczanie prawidłowej techniki pracy NN, ćwiczenia gibkościowe z kijkami.
3. Nauczanie przeprowadzenia rozgrzewki w treningu NORDIC WALKING.
4. Nauczanie pracy RR, ćwiczenia siłowe, koordynacyjne i oddechowe.
5. Gry i zabawy terenowe kształtujące szybkość i zwinność z wykorzystaniem kijków.
6. Nauczanie techniki fitness: sylwetka, sposób trzymania kijków, prawidłowy rytm
marszu.
7. Stretching z wykorzystaniem kijków.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
1.
obowiązkowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Nordic walking
(32-NORDIC)
kod(-y) zajęć
32osoba(-y)
mgr A. Jaroszewska.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Pilates (32-PILATES)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Pilates
(32-PILATES)
prowadzący
mgr Jolanta Matuszczyk, mgr Agnieszka Jaroszewska, mgr L. Binert.
grupa(-y)
treści zajęć
Program zajęć obejmuje:
- Nauczanie pozycji pilates, podstawowe zasady metody i jej tło historyczne.
- Wskazówki do prawidłowej postawy ciała.
- Zapoznanie z pojęciem POWERHOUSE.
- Nauczanie przeprowadzenia rozgrzewki w metodzie pilates
- Przygotowanie do ćwiczeń: rolowanie w pozycji stojącej i siedzącej; anatomia i
biomechanika ruchu.
- Neutralna pozycja kręgosłupa, wskazówki do ćwiczeń.
- Zapoznanie z bezpiecznymi i efektywnymi ćwiczeniami metody pilates
wzmacniającymi mięśnie brzucha, grzbietu i dna miednicy.
- Technika oddychania w metodzie pilates- nauka świadomego i kontrolowanego oddechu
podczas ćwiczeń.
- Mobilizacja całego kręgosłupa, intensywne wzmacnianie mięśni CENTRUM.
- Rozciąganie tylnych mięśni nóg i pachwin, stabilizacja POWERHOUSE.
- Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas ćwiczeń.
- Stabilizacja muskulatury całego tułowia, wzmacnianie mięśni obręczy barkowej i
biodrowej.
- Kształtowanie równowagi całego ciała, rozciąganie mięśni przykręgosłupowych i mięśni
grzbietu.
- Ćwiczenia wizualizacyjne i relaksacyjne, kształtowanie świadomości własnego ciała,
aktywne odprężenie.
- Rozciąganie przykurczonych mięśni, wzmacnianie mięśni osłabionych, praca nad
wysmukleniem sylwetki.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,

Uniwersytet Śląski w Katowicach

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
0
-

1. ,,Pilates dla każdego” Denise Austin
2. ,,Pilates: kształtowanie ładnej sylwetki ciała” Selby A., Herdman A
3. ,,Szczupłe uda” Karen Burke
4. ,,Pilates” Steve Shipside
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Pilates
(32-PILATES)
kod(-y) zajęć
32-PILATES
osoba(-y)
mgr Jolanta Matuszczyk, mgr Agnieszka Jaroszewska, mgr L. Binert.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach

str. 29

Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Piłka nożna kobiet, Piłka nożna mężczyzn (32-PILNOZK, 32PILNOZM)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wychowanie Fizyczne – Piłka nożna kobiet, Piłka nożna mężczyzn
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć

liczba godzin
dydaktycznych

kod
(32-PILNOZK, 32PILNOZM)
mgr Adam Górnik, mgr Aleksander Fangor, mgr Beata Machulec, mgr Ewa Lesiuk,
mgr Henryk Borgosz, mgr Leszek Binert, mgr Piotr Nowak, mgr Stanisław Bonk,
mgr Wiesław Majcher, mgr Witold Wróblewski.
1. Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
2. Nauczanie umiejętności w zakresie zespołowych form aktywności ruchowej – piłki
nożnej i futsal
a) Uderzenia, przyjęcia i prowadzenie piłki różnymi częściami stopy,
b) Zwody piłką i bez piłki, drybling,
c) Gra uproszczona i szkolna
d) Gra ciałem,
e) Różne formy postępowania indywidualnego i zespołowego w ataku i obronie z piłką i
bez piłki
3. Przekaz wiadomości
a) Podstawowe zasady gry w ataku i w obronie,
b) Znaczenie i rola systematycznej samokontroli i samooceny sprawności i umiejętności
c) Wykorzystanie sprzętu i urządzeń w realizacji różnorodnych zadań przez studentów
d) Współdziałanie w drużynie (grupie) w różnych formach aktywności ruchowej
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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0
-

1. Bednarski L., Koźmin A., Mazur Z.,, Piłka nożna” Kraków 2008, wyd. AWF
2. Góralczyk R., Waśkiewicz Z., Zając A. „ Technika piłki nożnej" - klasyfikacja,
nauczanie, CUDH Miler, Katowice, 2001
3. Panfil R., Żmuda W. „ Nauczanie gry w piłkę nożną”, Wrocław, 2003
4. Bednarski L. Kozmin A„ Piłka nożna"- podręcznik dla studentów i nauczycieli, AWF
Kraków, 1998
5. Przepisy gry w piłką nożną – PZPN
6. Przepisy gry w futsal –PZPN
7. Stuła „Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych”, Aksel, Gorzów
Wlkp., 2005
8. Talaga J. „Piłka nożna-sprawność specjalna - testy” Zysk Poznań, 2006
9. J. Talaga, Taktyka piłki nożnej, Sport i Turystyka, W-wa 1998
10. J. Talaga, „Trening piłki nożnej”, COS W-wa 1997
11. J. Talaga, „ABC młodego piłkarza. Nauczanie techniki”. Wyd. Zysk i S-ka 2006
12. J. Wrzos, „Atlas ćwiczeń specjalistycznych piłkarza”, AWF K-ce 1978
13. K. Bischops, „Piłka nożna – rozgrzewka”, Oficyna Wydawnicza Marshal, Wrocław
1998
14. R. Brammer, „Piłka nożna krok po kroku”, Poradnik 2008
15. W. Zaciorski, „Kształtowanie cech motorycznych sportowców” Sport i Turystyka, Wwa 1970
16. G.M. Gagajewska, „Psychologia gry w piłkę nożną, Sport i Turystyka”, W-wa 1973
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Wychowanie Fizyczne – Piłka nożna kobiet, Piłka nożna mężczyzn
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

kod
(32-PILNOZK, 32PILNOZM)

32-PILNOZK, 32-PILNOZM
mgr Adam Górnik, mgr Aleksander Fangor, mgr Beata Machulec, mgr Ewa Lesiuk,
mgr Henryk Borgosz, mgr Leszek Binert, mgr Piotr Nowak, mgr Stanisław Bonk,
mgr Wiesław Majcher, mgr Witold Wróblewski.
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
uzyskanych ocen cząstkowych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

informacje
dodatkowe
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Piłka ręczna (32-PILR)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Piłka ręczna
(32-PILR)
prowadzący
mgr Piotr Nowak, mgr Adam Suchański.
grupa(-y)
treści zajęć
Treści merytorycznej pracy ujęte w trzech działach: motoryczność, umiejętności,
wiadomości. W zakresie motoryczności – zastosowanie środków kształtujących motorykę
w formie ćwiczeń specjalnych i kierunkowanych pod kątem koordynacji ruchowej,
szybkości, mocy, skoczności. umiejętności są realizowane w ćwiczeniach. Ćwiczenia
oswajające z piłką, w formie zabawowej i gier. Nauczanie techniczne z zakresu podań,
kozłowania oraz rzutów. Nauczanie techniki zwodów. Nauczanie techniki zasłon.
Umiejętności doskonalące operowanie piłką w biegu z dostosowaniem się do warunków
wytworzonych przez obrońców . Nauczanie sposobów uwalniania się od przeciwnika.
Technika poruszania się indywidualnego w obronie. Gra na poszczególnych pozycjach w
ataku. Gra szybkim atakiem zorganizowanym. Nauczanie ataku pozycyjnego w tzw.
„pasach działania”, ze zmianą pasów działania. współdziałanie zespołowe w ataku, w
obronie w formie fragmentów gry. Rodzaje rzutów i ich zastosowanie. Wytwarzanie
przewagi liczebnej w ataku nad obroną. Gry doskonalące zastosowanie umiejętności
technicznych i wiedzy taktycznej w grze zespołowej. Zapoznanie z przepisami w piłkę
ręczną.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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-

www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Piłka ręczna
(32-PILR)
kod(-y) zajęć
32-PILR
osoba(-y)
mgr Piotr Nowak, mgr Adam Suchański.
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Pływanie (32-PLYWKM)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Pływanie
(32-PLYWKM)
prowadzący
mgr Stanisław Bonk, mgr Beata Machulec, mgr Władysław Gurgul, mgr Ewa Sak,
mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler, mgr Alicja Cywińska, mgr Piotr Nowak,
mgr Aleksander Fangor, mgr Wiesław Majcher, mgr Katarzyna Ostrowska, mgr Eugenia
Lukasek, mgr Adam Suchański.
grupa(-y)
treści zajęć
Przygotowanie specjalne.
- Ćwiczenia oddechowe w wodzie
- Różne formy zabawy i współzawodnictwa w wodzie
- Nauczanie pracy rąk i nóg w wybranych stylach,
- Nauczanie i koordynacja pracy rąk i nóg w pływaniu różnymi stylami,
- Rozwijanie wytrzymałości pływackiej,
- Nauczanie pływania pod wodą,
- Nauczanie bezpiecznego zachowania się w wodzie i odpowiedniej reakcji w razie
wypadku.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta

Uniwersytet Śląski w Katowicach

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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1. Bartkowiak E. (1999) „Pływanie sportowe”, COS, Warszawa.
2. Dybińska E. (2009) „Uczenie się i nauczanie pływania – wybrane zagadnienia”, AWF,
Kraków.
3. Juszkiewicz M. (2008) „Pływanie w kategoriach wartości”, FALL, Kraków.
4. Ostrowski A. (2005) „Zabawy i rekreacja w wodzie”, WSiP, Warszawa.
5. Ostrowski A. (2009) „Nurkowanie z zatrzymanym oddechem”, AWF, Kraków.
6. Pietrusik K. (2005) „Pływanie nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy AQUA
FITNESS”, TKKF, Warszawa.
7. Dybińska E. (2009) „Uczenie się i nauczanie pływania –wybrane zagadnienia”, AWF,
Kraków.
8. Ostrowski A. (2005) „Zabawy i rekreacja w wodzie”, WSiP, Warszawa.
9. Czabański B., Fiłon M., Zatoń K. (2003) „Elementy teorii pływania”, AWF, Wrocław.
10. Karpiński R. (2008) „Pływanie sport, zdrowie, rekreacja”, AWF, Katowice
11. Karpiński R. „Pływanie. Podstawy techniki”.
12. Laughlin, „Pływanie dla każdego”, Buk Rower 2007.
13. Kalinowski, R. Roszko, „Pływanie – poradnik metodyczny”, WSiP W-wa 1986.
14. Płatonow, „Trening wyczynowy w pływaniu”, Biblioteka Trenera, W-wa 1997.
15. „Prawie wszystko o ratownictwie wodnym” WOPR W-wa 1993
16. Diakowska, „Trening pływacki”, Triathlon 2000 nr 8.
6. Arteaga, „Aerobik i step Ćwiczenia dla każdego Trening na każdy dzień”, 2009.
7. Skrypty, materiały ze szkoleń i konwencji Fitness
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.
Posiadanie umiejętności pływania nie jest wymagane.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Pływanie
(32-PLYWKM)
kod(-y) zajęć
32-PLYWKM
osoba(-y)
mgr Stanisław Bonk, mgr Beata Machulec, mgr Władysław Gurgul, mgr Ewa Sak,
przeprowadzająca(-e) mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler, mgr Alicja Cywińska, mgr Piotr Nowak,
weryfikację
mgr Aleksander Fangor, mgr Wiesław Majcher, mgr Katarzyna Ostrowska,
mgr Eugenia Lukasek, mgr Adam Suchański.
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach

str. 36

Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Siatkówka kobiet, Siatkówka Mężczyzn, Siatkówka Kobiet i
Mężczyzn (32-SIATK, 32-SIATM, 32-SIATKM)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wychowanie Fizyczne – Siatkówka kobiet, Siatkówka Mężczyzn, Siatkówka
Kobiet i Mężczyzn
prowadzący

grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć

kod
(32-SIATK, 32SIATM, 32SIATKM)
mgr Adam Suchański, mgr Eugenia Lukasek, mgr Halina Makuch, mgr Henryk Borgosz,
mgr Krzysztof Zabielny, mgr Stanisław Bonk, mgr Wiesław Majcher, mgr Witold
Wróblewski, mgr Alicja Cywińska, mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler, mgr Adam
Górnik, mgr Ewa Sak, mgr Jolanta Matuszczyk, mgr Leszek Binert, mgr Władysław
Gurgul, mgr Ewa Lesiuk.
1. Charakterystyka dyscypliny – definicja, cele, zasady gry.
2. Sprzęt do gry.
3. Gry i zabawy przygotowawcze z piłkami do siatkówki.
4. Gry i zabawy przygotowujące do opanowania:
Nauczanie postawy siatkarskiej.
Nauczanie poruszania się po boisku.
Nauczanie odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym.
5. Nauczanie zagrywki dolna i górna.
6. Nauczanie zbicia dynamicznego.
7. Nauczanie przyjęcia zagrywki sposobem górnym i dolnym.
8. Nauczanie wystawienia piłki w przód sposobem górnym i dolnym.
9. Nauczanie umiejętności technicznych poprzez ,,małe gry” ( dwójki,trójki).
10. Fragmenty gry.
11. Gra właściwa.
12. Przepisy gry.
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,

Uniwersytet Śląski w Katowicach

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
0
-

1. Kasza W., Zdebska H. (2007) „Piłka siatkowa. Obrona pola w ujęciu taktycznym”.
Biblioteka Trenera. Warszawa.
2. Krzyżanowski Z. (1970) „Piłka siatkowa. Aktywność siatkarza”. Biblioteka Trenera.
Warszawa.
3. Mazur S., Szuppe W., Woluch J. „Piłka siatkowa. Systematyka ćwiczeń i metodyka
nauczania techniki gry”. AWF Warszawa.
4. Papageorgiou A., Spitzley W. (1999) „Piłka siatkowa. Podręcznik nauczania
podstawowego”. Oficyna Wydawnicza Marshal Wrocław.
5. Selinger A., Ackerman-Blont J. “Power Volleyball”. St.. Martins Press. New York.
6. Superlak E. (1995) „Piłka siatkowa, techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”.
Infovolley Wrocław.
7. Uzarowicz J. Zdebska H. (1998) Piłka Siatkowa. Program szkolenia dzieci i młodzieży.
COS RCMSzKFiS Warszawa.
8. Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry. Edward Superlak
9. 2. Piłka siatkowa - techniczno-taktyczne przygotowanie do gry .Edward Superlak
10. 3. Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń. Grzegorz Grządziel, Wladimir
J.Ljach.
11. Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Klocek T., Szczepanik M. 2003
12. G. Grządziel „Piłka siatkowa – podstawy treningu – zasób ćwiczeń”, COS W-wa
2000
13. M. Szczepanik „Siatkówka w szkole”, AWF Wrocław 1998,
14. R. Kulgawczuk „Piłka siatkowa – nauczanie i doskonalenie gry”, RCMSKFiS
Warszawa 1990,
15. Z. Rusek „Minisiatkówka” PZPS W-wa 1994.
16. M. Bondarowicz „Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych”, RCMSKFiS Wwa 1994,
17. J. Woluch, W.Schuppe, R. Doniel, I. Jarochowska, A. Ojrzanowski, E. Wrześniewska
„Piłka siatkowa – zasób ćwiczeń i wskazania organizacyjno-metodyczne” AWF W-wa
1988,
18. Z. Zatyracz, L. Piasecki „Piłka siatkowa”, Szczecin 2000.
19. R. Trześniowski - „Zabawy i gry ruchowe”
20. J. Uzarowicz – „Siatkówka – co jest grane?”
21. T. Ulatowski – „Teoria i metodyka sportu
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Wychowanie Fizyczne – Siatkówka kobiet, Siatkówka Mężczyzn, Siatkówka
Kobiet i Mężczyzn
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
(32-SIATK, 32SIATM, 32SIATKM)

32-SIATK, 32-SIATM, 32-SIATKM
mgr Adam Suchański, mgr Eugenia Lukasek, mgr Halina Makuch, mgr Henryk
Borgosz, mgr Krzysztof Zabielny, mgr Stanisław Bonk, mgr Wiesław Majcher,
mgr Witold Wróblewski, mgr Alicja Cywińska, mgr Radosława Hrebenda-Kuenstler,
mgr Adam Górnik, mgr Ewa Sak, mgr Jolanta Matuszczyk, mgr Leszek Binert,
mgr Władysław Gurgul, mgr Ewa Lesiuk.
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
uzyskanych ocen cząstkowych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Siłownia ogólnorozwojowa (32-SIŁOG)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Siłownia ogólnorozwojowa
(32-SIŁOG)
prowadzący
mgr Stanisław Bonk, mgr Piotr Nowak, mgr Agnieszka Jaroszewska, mgr Jolanta
Matuszczyk, mgr Beata Machulec, mgr Ewa Sak, mgr Adam Suchański, mgr Aleksander
Fangor, mgr Ewa Lesiuk, mgr Alicja Cywińska, mgr Halina Makuch.
grupa(-y)
treści zajęć
Zapoznanie z regulaminem siłowni (warunkami bezpieczeństwa, doborem obciążeń na
poszczególnych przyrządach). Zaprawa siłowa w formie obwodu ćwiczebnego.
Ćwiczenia kształtujące z małym obciążeniem; hantle, pierścienie. Trening stacyjny na
wybranych przyrządach. Trening wytrzymałości siłowej metodą obwodu ćwiczebnego.
Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała oraz z partnerem.
Trening siły mięśniowej metodą kulturystyczną. Nauczanie zasad określania wielkości
obciążeń w serii, ilość powtórzeń i czasu przerw. Ćwiczenia gibkościowo- rozciągające
wykonane metodą stretchingu. Nauczanie ćwiczeń wzmacniające mięśnie obręczy
barkowej, ramion oraz grzbietu, mięśnie brzucha, klatki piersiowej oraz nóg. Trening
cardio jako forma spalenia tkanki tłuszczowej (ergometr, rower, orbitrek). Ćwiczenia o
charakterze szybkościowo-siłowym: wypady, wstępowania, wyciskanie sztangi leżąc.
Trening w super-seriach wzmacniający siłę mięśni antagonistycznych. Trening
kształtujący rzeźbę mięśni. Trening interwałowy.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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-

1. Everett Aaberg „Trening siłowy, mechanika mięśni”.
2. Kurt Brungardt „Klatka piersiowa i barki”.
3. Kurt Brungardt „ABS czyli mięśnie brzucha”.
4. Kurt Brungardt „Ramiona, tricepsy, bicepsy- rozciąganie”.
5. Olivier Lafay „Trening siłowy bez sprzętu”.
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Siłownia ogólnorozwojowa
(32-SIŁOG)
kod(-y) zajęć
32-SIŁOG
osoba(-y)
mgr Stanisław Bonk, mgr Piotr Nowak, mgr Agnieszka Jaroszewska, mgr Jolanta
przeprowadzająca(-e) Matuszczyk, mgr Beata Machulec, mgr Ewa Sak, mgr Adam Suchański,
weryfikację
mgr Aleksander Fangor, mgr Ewa Lesiuk, mgr Alicja Cywińska, mgr Halina
Makuch.
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Step (32-STEP)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Step
(32-STEP)
prowadzący
mgr Katarzyna Ostrowska
grupa(-y)
treści zajęć
Program zajęć obejmuje:
- Zapoznanie z zasadami bezpiecznego ćwiczenia na stepie.
- Omówienie przeciwwskazań do ćwiczeń.
- Nauczanie przeprowadzenia rozgrzewki na lekcji stepu- nauka kroków podstawowych z
zakresu HI/LO: STEP TUCH, DOUBLE STEP, V STEP, LUNGES, STEP OUT, HEEL
BACK, GRAPEVINE, MAMBO, CHASSE, DOUBLE LUNGES.
- Nauczanie kroków podstawowych: basic, knee up, V steP, Lstep, technika ruchu, praca
nóg i rąk, stosowanie komend słownych i wizualnych.
- Kształtowanie wytrzymałości poprzez ćwiczenia o submaksymalnej intensywności.
- Nauczanie budowania prostych układów choreograficznych.
- Kształtowanie siły mięśni brzucha i grzbietu – ćwiczenia wzmacniające na stepie.
- Ćwiczenia rozciągające- stretching.
- Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania ćwiczeń.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość,
4. Piramidowa, dokładania, ekspresji twórczej.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta

Uniwersytet Śląski w Katowicach

opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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-

1. ,Aerobik czy fitness: E.Grodzka- Kubiak.
2. ,,Aerobik- teoria, technika wykonania, metodyka nauczania” AWFIS Gdańsk.
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Step
(32-STEP)
kod(-y) zajęć
32-STEP
osoba(-y)
mgr Katarzyna Ostrowska
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Tenis stołowy (32-TENSTK)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Tenis stołowy
(32-TENSTK)
prowadzący
mgr Adam Górnik, mgr Adam Suchański, mgr Henryk Borgosz, mgr Jolanta Matuszczyk,
mgr Krzysztof Zabielny, mgr Piotr Nowak, mgr Stanisław Bonk, mgr Władysław Gurgul.
grupa(-y)
treści zajęć
1. Przepisy i organizacja zawodów sportowych,
2. Nauczanie prawidłowej rozgrzewki,
3. Nauczanie poruszania się przy stole do gry w ataku i w obronie,
4. Nauczanie techniki odbicia i przyjęcia piłeczki forehand i backhand,
5. Nauczanie zbicia piłeczki w zamierzone pole stołu z rotacją i bez rotacji,
6. Nauczanie gry w ataku i w obronie, w grze właściwej.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
1. A. Grubba „Nauka tenisa stołowego w weekend” Wiedza i Życie 2008
obowiązkowa
2. J. Grycan „Integralny Tenis Stołowy. Jak sport może zmienić Twój świat w dużo
lepsze miejsce dożycia” Kraków 2007,

Uniwersytet Śląski w Katowicach

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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3. B. Latuszkiewicz „Alfabet tenisa stołowego. Grubba Walner i inni” 1997
4. T. Ulatowski „Teoria i metodyka sportu” Sport i Turystyka 1971,
5. R. Deresz „sport dla każdego – tenis” Omnipress 2002,
6. J. Czerniachowski „Tenis stołowy” Sport i Turystyka 1956.
7. Ryszard Kulczycki „ Tenis stołowy-materiały szkoleniowe”
8. Andrzej Person „ Z rakietą w ręku”
9. Sozański Henryk „Podstawy teorii treningu sportowego”
10. Talaga J. „ A-Z sprawności fizycznej. Atlas ćwiczeń”
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Tenis stołowy
(32-TENSTK)
kod(-y) zajęć
32-TENSTK
osoba(-y)
mgr Adam Górnik, mgr Adam Suchański, mgr Henryk Borgosz, mgr Jolanta
przeprowadzająca(-e) Matuszczyk, mgr Krzysztof Zabielny, mgr Piotr Nowak, mgr Stanisław Bonk,
weryfikację
mgr Władysław Gurgul.
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Unihokej (32-UNIHOK)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Unihokej
(32-UNIHOK)
prowadzący
mgr Aleksander Fangor, mgr Eugenia Lukasek, mgr Halina Makuch, mgr Alicja
Cywińska, mgr Leszek Binert.
grupa(-y)
treści zajęć
- Nauczanie techniki indywidualnej: poruszanie się po boisku, podania i przyjęcia piłki,
strzały, prowadzenie piłki, zwody, gra ciałem.
- Nauczanie poprawnej terminologii (ćwiczeń ruchowych, pozycji wyjściowych, zadań
ruchowych), zna zasady i przepisy unihokeja, zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć
ruchowych oraz zasady fair-play, potrafi dbać o higienę osobistą.
- Studenci biorący udział w zajęciach podnoszą swoją sprawność fizyczną, kondycję oraz
rozwijają umiejętności pracy w zespole.
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
1. S. Starzyńska A. Tywoniuk-Małysz: Unihokej. Podstawy technik i taktyki w
obowiązkowa
ćwiczeniach, grach i zabawach. Gdańsk 1998

Uniwersytet Śląski w Katowicach

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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2. S. Starzyńska: Unihokej dla małych i dużych. Gdańsk 2001
3. D. Abramuk pr.zb.: Unihoc. Warszawa 1994
4. M. Bilska, E. Żółkowska „Unihok” – gra dla wszystkich.
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Unihokej
(32-UNIHOK)
kod(-y) zajęć
32-UNIHOK
osoba(-y)
mgr Aleksander Fangor, mgr Eugenia Lukasek, mgr Halina Makuch, mgr Alicja
przeprowadzająca(-e) Cywińska, mgr Leszek Binert.
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym
merytoryczne
stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
kryteria oceny
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
przebieg procesu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
weryfikacji
uzyskanych ocen cząstkowych.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Sylabus modułu: Wychowanie Fizyczne (32-WF)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
Wychowanie Fizyczne – Zajęcia ogólnorozwojowe (32-ZAJOG)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
2013/2014
Semestr I
Stacjonarne I stopnia / Jednolite magisterskie

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Zajęcia ogólnorozwojowe
(32-ZAJOG)
prowadzący
mgr Aleksander Fangor, mgr Alicja Cywińska, mgr Eugenia Lukasek, mgr Halina
Makuch, mgr Leszek Binert
grupa(-y)
treści zajęć
1.Kształtowanie siły mięśni ramion, tułowia, nóg.
2.Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.
3.Przedstawienie programów treningowych, zasad i metod:
- Nauczanie prawidłowej rozgrzewki
- Nauczanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych (rozciągające i wzmacniające
poszczególne partie mięśni)
- Nauczanie przewrotów w przód i w tył, stanie na RR
- Tor przeszkód
- Kształtowanie siły mięśni ramion, tułowia, nóg,
- Kształtowanie gibkości,
- Kształtowanie wytrzymałości,
- Kształtowanie szybkości,
- Kształtowanie zwinności,
metody
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
prowadzenia
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
zajęć
3. Praktycznego działania:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty
i po ich opanowaniu łączenie w całość.
liczba godzin
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
0
pracy własnej
studenta

Uniwersytet Śląski w Katowicach

opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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-

1. „Współczesny trening masy mięśniowej”, A. Zając, M. Wilk, S. Poprzecki, B. Bacik
AWF Katowice 2010;
2. „ Anatomia w treningu siłowym i fitness”, M. Vella;
3. „ Anatomiczne modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń”, P. Manocchia.
4. J.Talaga ;"A-Z"sprawności fizycznej
5. M.Listowski;"Stretching i zadanie"
6. T.Maszczak;"Metodyka wf"
7. R.Jezierski,R.Rybicka;"Gimnastyka"
8. P. Manocchia „Anatomiczne modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń”, Buchmann 2010,
9. P. Tsatsuline „Rozciąganie odprężone” ZP Wydawnictwa 2010
10. W. Miesner „Sztanga, hantle i sztangielki. Wszystko na temat sprzętu, techniki,
treningu i zdrowia” Alma-Press I/2005
11. A. Suchanowski „Indywidualizacja w treningu wytrzymałości specjalnej sportowców
wysokiej klasy” AWF Gdańsk 2002
12. T. Rychlik „Perfekcyjny wygląd – kulturystyka i fitness” Złote Myśli
13. N. Wołek „Jak poprawić kondycję i zdrowie” Belona 2008
14. F. Delavier „Modelowanie sylwetki” PZWL 2008
15. F. Delavier „Atlas treningu siłowego” PZWL 2007
16. E. Karpay „Fitness zdrowie i uroda” SEPTEM 2006
17. K. Perkowski, D. Śledziewski „Metodyczne podstawy treningu sportowego” COS Wwa 1999,
18. G. Prus „Trening sportowy” AWF K-ce 2003,
19. D. Groffik „Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce i terapii” AWF
K-ce 2009
20. J. Talaga „Atlas ćwiczeń A-Z sprawności fizycznej” YPSYLON W-wa 1998
21. J. Górski „Fizjologia Człowieka” PZWL 2010
22. M. i T. Figurscy „Nordic walking dla Ciebie” Interspar 2008
23. Jerzy Talaga – „A-Z sprawności fizycznej”
24. Zbigniew Naglak – „Trening sportowy, teoria i praktyka”
25. Tadeusz Ulatowski – „Teoria i metodyka sportu”
www.swfis.us.edu.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Wychowanie Fizyczne – Zajęcia ogólnorozwojowe
(32-ZAJOG)
kod(-y) zajęć
32-ZAJOG
osoba(-y)
mgr Aleksander Fangor, mgr Alicja Cywińska, mgr Eugenia Lukasek, mgr Halina
przeprowadzająca(-e) Makuch, mgr Leszek Binert
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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stosowania ich w dalszych formach aktywności prozdrowotnej.
Wymagana 100% obecność i aktywny udział w zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzącego a także
uzyskanych ocen cząstkowych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Wprowadzenie do prawa cywilnego (11-R1S-15-r1_34)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
2015/2016
letni
Stacjonarne
50%- wykłady
50% - ćwiczenia
Ocena w USOS- ie i indeksie jest oceną łączną za wykłady i
ćwiczenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

Kod:

wykład
prowadzący
grupa(-y)

r1_34_fs_1

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek

treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

przedstawienie wiedzy na temat zasad ogólnych polskiego prawa cywilnego
jak w opisie modułu

literatura
obowiązkowa

Kodeks Cywilny z 23.04.1964 roku z późń. zm
F. Zoll, U. Ernst, A. Rachwał, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa
2011(fragmenty)
J. Gajda, Z. Gawlik, Podstawy prawa cywilnego, Bydgoszcz 1999.
R. Sobański, „Dylematy” , t. 1-3 Katowice 2006 i t. 4 Katowice 2008, (wybrane
felietony), J. Luty, „Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie polskim” w:

literatura
uzupełniająca

15

10

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie
do prezentacji
Wykłady odbywające się cyklicznie - co tydzień, obejmujących poszczególne
zagadnienia z zakresu polskiego prawa cywilnego. Ćwiczenia w systemie
konwersatorium- cyklicznie co drugi tydzień 90 minut.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Ochrona praw dzieci, red. K. Woźniak, A. Jakieła, Lublin 2014, s.53-65.
Studenci otrzymują na bieżąco, za pośrednictwem rocznikowego adresu mailowego
materiały dydaktyczne z zakresu wyłożonego tematu.

nazwa : Wprowadzenie do prawa cywilnego

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Kod:

r1_34_fs_2

dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
Poznanie zasad obowiązujących w polskim systemie praw prywatnego, ogólna
znajomość kodeksu cywilnego, nabywanie umiejętności przygotowania i prawidłowej
interpretacji wybranych umów cywilno-prawnych.
jak w opisie modułu

10

15

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz przygotowanie pisemnej pracy
końcowej na zadany temat
Ćwiczenia odbywają się cyklicznie, co drugi tydzień po 90 minut i obejmują dyskusję
nad poszczególnymi zagadnieniami z zakresu poszczególnych działów prawa
cywilnego.

Portal: edukacja prawnicza, (www.edukacjaprawnicza.p); portal: gazeta prawna
(www.gazetaprawna.pl), Z. Radwański, „Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu Cywilnego
w Rzeczpospolitej Polskiej”, Warszawa 2006 (fragmenty).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa; Wprowadzenie do prawa cywilnego
Kolokwium ustne
R1S_w_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Dr Aleksandra Brzemia
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

r1_34_w_1

- Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad rządzących polskim prawem cywilnym, metod i
środków interpretacji prawniczej, umiejętność dokonywania prostej argumentacji z
uwzględnieniem metody interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienie.
Prawidłowo uzupełniona umowa cywilno-prawna wybrana losowo przez studenta.
Weryfikacja dokonywana jest na bieżąco podczas ćwiczeń.
Możliwość poprawy na konsultacjach

Nazwa: Wprowadzenie do prawa cywilnego
Wystąpienie ustne ( prezentacja)
R1S_w_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Aleksandra Brzemia
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kod

kod

r1_34_w_2

- Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad rządzących polskim prawem cywilnym, metod i
środków interpretacji prawniczej, umiejętność dokonywania prostej argumentacji z
uwzględnieniem metody interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienie.
Ocena za prawidłową pod względem formy i treści pracę.
Studenci przygotowują i prezentują pracę końcową na zadany przez wykładowcę temat
pod koniec całości modułu.
uczniowie dokonują prezentacji w parach, obie osoby otrzymują taką samą ocenę. (Istotą
jest podjęcie pracy zespołowej i odpowiedzialność za wyniki takiej formy pracy.)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1 i 2 stopień
Sylabus modułu: Wykład monograficzny (11-R1S-13-r1_35) / (11-R2S-14-r2_20)
Tytuł wykładu: L’educazione nella famiglia moderna
1. Informacje ogólne / Informazioni generali
koordynator modułu
Coordinatore del
Modulo
rok akademicki
Anno accademico
semestr / semestre
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
Modalità di esame

dr Mariola Kozubek
2015/16
letni / estivo
stacjonarne
Na ocenę końcową składa się aktywność podczas zajęć oraz zaliczenie pracy
pisemnej na wskazany temat (4 strony).
La valutazione finale va definita sulla base di: presenza attiva ai corsi e la nota
positiva della prova scritta finale su tema indicato (4 pagine).
Konsultacje: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

informacje
dodatkowe
Informazioni
supplementari

Il corso si svolge in Istituto di Scienze della Famiglia (Facoltà di Teologia), via
Jordana 18, s. 204/3 secondo l’orario che verra’ pubblicato sulla pagina web
della facolta’.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Descrizione delle metodologie di insegnamento e del lavoro dello
studente
nazwa /nome

Wykład / Lezioni

Kod /codice
r2_20_fs_1

prowadzący
grupa(-y) / gruppo
treści zajęć

dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci / tutti gli studenti del corso
Tematyka wykładu jest poświęcona refleksji nad problematyką wychowania we
współczesnej rodzinie (XXI wieku). Podjęte zostaną następujące zagadnienia:
wyzwania i zagrożenia dla wychowania we współczesnej rodzinie. Podstawy
wychowania integralnego. Dziedziny wychowania w rodzinie: wychowanie
emocjonalne, zdrowotne, intelektualne, estetyczne, społeczne, do korzystania ze
środków masowego przekazu. Formacja do wolności a znaczenie władzy
rodzicielskiej. Metody wychowawcze oraz postawy rodzicielskie. Znaczenie
duchowości w życiu rodzinnym (formacja sumień).

Contenuti

Durante il corso si propone una riflessione approfondita sull’educazione nella
famiglia moderna (del XXI secolo): rischi e sfide nell’educazione in famiglia.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

metody
prowadzenia zajęć
Metodi
dell’insegnamento
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
numero delle ore
dell’insegnamento
liczba godzin pracy
własnej studenta
numero delle ore
del lavoro dello
studente
opis pracy własnej
studenta

str. 2

Fondamenti di una educazione integrale. Campi di educazione in famiglia:
l’educazione affettiva, corporea, allimentare; l’educazione intellettuale, estetica,
l’educazione alla cittadinanza, all’uso dei media. Formazione alla liberta’ e la
questione dell’autorita’ dei genitori. Metodi educativi e gli stili educativi materni e
paterni. Il senso di una spiritualita’ per la vita della famglia (formazione delle
coscienze).
Wykład konwersacyjny (interaktywny).
Corso discorsivo (interattivo).
30

45

Aktywny udział w części interaktywnej wykładu. Samodzielne studium lektury
wskazanej literatury przedmiotu. Przygotowanie pracy pisemnej.

Descrizione del
lavoro dello
studente
organizacja zajęć

Partecipazione attiva nei momenti interattivi di discussione in aula alla fine delle
lezioni. Studio individuale: lettura di approfondimento dei testi di riferimento;
preparazione di un lavoro scritto.
Wykład odbędzie się w semestrze letnim (od lutego do czerwca 2016) na Wydziale
Teologicznym UŚ w Katedrze Nauk o Rodzinie, ul. Jordana 18 (s.204/3). Plan zajęć
będzie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Teologicznego.

L’organizazione
delle lezioni

Il corso si svolgera’ durante il semestre estivo (dal febbraio al giugno 2016) alla
Facolta' Teologica presso L’Istituto di Scienze sulla Famiglia, via Jordana 18
(s.204/3). Orario verra’ pubblicato sulla pagina web della Facolta’.
Aceti E., Finestre sul mondo. I ragazzi e l'uso dei media, Roma 2004.
De Beni M., Essere educatori. Coraggio di una presenza, Roma 2013.
Tribulato E., L'educazione negata, Il malessere educativo nelle società occidentali,
Milano 2005.
Giordani I,. Famiglia comunita' d'amore, Roma 2001.
Ionata P., Nati per amare, Roma 2006.
Zanzucchi A.M., L'arte difficile di essere madre, Roma 2005.

literatura
obowiązkowa
Materiale di
studio
literatura
uzupełniająca
Testi di
riferimento
adres strony www
zajęć
pagina Web del
corso
informacje

Melina L., Lo splendore della famiglia, Studia Teologiczne i Humanistyczne 1/2(2011).

Nicoli S. (ed.), La casa cantiere di santita', Roma 2004.
Zani V., (ed.), Lubich. Educazione come vita, Brescia 2010.
Secco L., La pedagogia dell'amore. Amare nelle diverse eta' di vita, Roma 2006.

Wszelkie zmiany do ustalenia podczas zajęć lub drogą mailową.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

dodatkowe
Informazioni
supplementari

str. 3

Qualsiasi cambiamento si può concordare insieme durante il corso, o via e-mail:
mariola.kozubek@us.edu.pl

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Descrizione delle modalità della verifica
Nazwa /nome

Praca pisemna / Prova in scritto

Kod /codice
r2_20_w_1

kod(-y) zajęć
r2_20_fs_2
osoba(-y)
dr Mariola Kozubek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)/ Gruppo
wymagania
merytoryczne

Wszyscy studenci / Tutti gli studenti
Wiedza uzyskana podczas wykładów, poszerzona lekturą wskazanej literatury
przedmiotu.

Esigenze
sostanziali
kryteria oceny

La verifica delle conoscenze sugli argomenti presentati ai corsi, approfonditi con la
lettura dei testi di riferimento.
Ocenie podlega zasób wiedzy w zakresie wskazanego tematu, uzyskanej na
podstawie lektury literatury przedmiotu oraz umiejętność ujęcia zagadnienia
językiem pedagogicznym.

Criteri di
valutazione

I criteri di valutazione riguardano: l’acquisizione ed uso corretto del lessico
pedagogico; l’esposizione chiara e precisa di un tema indicato in base alla lettura
dei testi di riferimento.
Przedstawienie pracy pisemnej na wskazany temat na podstawie literatury
przedmiotu (maks. 4 strony, do 30 maja 2016).

przebieg procesu
weryfikacji

Processo di verifica Presentazione di un’elaborazione scritta su un tema indicato, in base ai testi di
riferiemento (mass. 4 pagine, entro 30 maggio 2016).
informacje
dodatkowe
Informazioni
supplementari

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, studia pierwszego stopnia
Sylabus modułu: Wykład monograficzny (11-R1S-14/13-r1_35)
Tytuł wykładu: Kształtowanie postawy selektywnego odbioru mediów
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr hab. Bogdan Biela
2015/2016
letni
stacjonarne
Obecność na wykładzie oraz referat

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
treści zajęć

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
literatura
obowiązkowa

wykład

kod

r1_35_fs_1

ks. dr hab. Bogdan Biela
Dziś media obciąża się odpowiedzialnością prawie za wszystko, przypisując im
mijanie się z prawdą, uzależnienie od nich, manipulowanie społeczeństwem czy
zatrucie środowiska informacji. Wnikliwa obserwacja pozwala również stwierdzić
niedostateczne przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru mediów, negatywne wzorce
ze strony dorosłych czy niedostatek propozycji alternatywnych.
Wykład monograficzny pragnie odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: dlaczego
ważny jest selektywny odbiór mediów?, jak należy kształtować postawę odbioru
selektywnego?
30
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Udział w wykładzie oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu
Z. Bauer i E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996.
J. Izdebska, Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka, Edukacja,
2000, nr 4, s. 29–38.
F. W. Wawro, Selektywność recepcji mas-mediów u młodzieży szkół średnich i
środowiskowe czynniki kształtujące jej poziom, Roczniki Nauk Społecznych, 1996, t.
XXIV, z. 2, s. 275–314

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

A. Lepa, Mass media – uzależnienie czy rozwój?, Tygiel Kultury, 2004, nr 10–12,
s. 127–131.
W. Pawlak, Oczekiwania społeczne wobec telewizji w badaniach OBOP, w: Media
wizualne w zwierciadle społecznym, Warszawa 1999, s. 49–54;
S. Budzik, Internet i rzeczywistość wirtualna, w: Sacrum i kultura, red. R. Rubinkiewicz,
S. Zięba, Lublin 2000, s. 307–313.
J. Gonnet, Éducation aux médias, Paris 2001;
A. Lepa, Etyka kompetencji medialnej, Zeszyt Naukowy OWSIiZ, 2006, nr 1, s. 35–40.
A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.
M. Szulczewski, Informacja i współdziałanie, Warszawa 1982.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

referat
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ocena wygłoszonego referatu na temat zadanego zagadnienia.

kod

r1_35_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, studia pierwszego stopnia
Sylabus modułu: Wykład monograficzny (11-R1S-14/13-r1_35)
Tytuł wykładu: Rodzina w kulturach Dalekiego Wschodu
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. prof. dr hab. Jan Górski
2015/2016
letni
stacjonarne
50% kolokwium ustne
50% prezentacja

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
treści zajęć

wykład

kod

r1_35_fs_1

ks. prof. dr hab. Jan Górski
Religie Dalekiego Wschodu; kultury tradycyjne; wpływ procesu globalizacji; modele
rodziny; rola chrześcijaństwa.

liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
45
pracy własnej
studenta
Praca w oparciu o zalecaną literaturę
opis pracy
własnej
studenta
W.M. Macek, Ewangelizacja Japonii, Warszawa 2013
literatura
J. Różański (red.), Ecclesia in Asia, Warszawa 2004
obowiązkowa
Weltmission heute, Korea&Japan, n. 42
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

nazwa

kolokwium
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r1_35_w_1

Znajomość problematyki przedstawianej na wykładach oraz w literaturze
Ocena z kolokwium
Kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach oraz w
literaturze

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Nazwa wariantu modułu: seminarium dyplomowe I (11-R1S-14-r1_36)
1. Informacje ogólne

koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów

Ks. dr hab. Bogdan Biela
2015/2016
zimowy
stacjonarne

sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ocena pracy pisemnej, obecność oraz aktywność na zajęciach

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

kod
r1_36_fs_1
Ks. dr hab. Bogdan Biela
1
Omówione zostaną wybrane aspekty metodologiczne: przebieg procesu badawczego,
metody i techniki badań, korzystanie ze źródeł informacji naukowej, sporządzanie
kwerendy, zasady przygotowania prac pisemnych (recenzji książki, pracy dyplomowej).
Student rozpoczyna działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz problemów
badawczych, na które dać ma ona odpowiedź.

Jak w opisie modułu
30
45
Jak w opisie modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

organizacja
zajęć

literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

str. 2

1,5 h x 15 tyg.

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2010; U. Eco,
Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego 2007; W. Przyczyna (red.),Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011;
R. Kamiński. G. Pyźlak, J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność
pastoralna, Lublin 2013

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Ocena aktywności na seminarium

kod
r1_36_w_2

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(- Ks. dr hab. Bogdan Biela
e) weryfikację
grupa(-y)
1
wymagania
ocena opisująca stopień przygotowania do zajęć i zaangażowania w ich przebieg
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: Nauki o Rodzinie, stopień
pierwszy
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe I (1-R1S-14-r1_36)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Ocenie podlega napisanie recenzji artykułu lub książki.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium dyplomowe
prowadzący
ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
grupa(-y)
1
treści zajęć
Celem modułu jest przygotowanie studentów do pisania pracy dyplomowej z
wymaganymi rygorami naukowości. Studenci zapoznają się z zasadami poszukiwania
bibliografii, robienia fiszek. Ponadto poznają normy dotyczące pisania pracy naukowej:
przypisy, biografia, podział pracy.
metody
Zajęcia seminaryjne
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
45
pracy własnej
studenta
Sporządzanie kwerendy, czytanie literatury przedmiotu, formułowanie własnych
opis pracy
problemów badawczych.
własnej
studenta
Spotkanie raz w tygodniu – po 2 godz.
organizacja
zajęć
literatura
1. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
obowiązkowa
2. M. Duda (red.), Rodzina wobec zagrożeń, Kraków 2008.
3. D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006.
4. B. Suchacka (red.), Rodzina w kontekście współczesnych problemów
wychowania, Kraków 2008.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

M. Szyszka, Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Lublin 2008.
1. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków
2005.
2. W. Przyczyna (red.),Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011.
3. R. Kamiński. G. Pyźlak, J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i
działalność pastoralna, Lublin 2013.
5.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Seminarium dyplomowe
kod(-y) zajęć

kod

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Do połowy stycznia studenci powinni dostarczyć przygotowane recenzje.

NOR, rok II
Umiejętność przygotowania fiszek i napisania recenzji.
Zaliczenie na podstawie przygotowanego tekstu recenzji dowolnego artykułu lub
książki oraz aktywności na zajęciach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe I (1-R1S-14-r1_36)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Weronika Juroszek
2015 / 2016
semestr zimowy
stacjonarne
warunek zaliczenia – w przypadku prac empirycznych: zaprojektowanie procesu
badawczego;
w przypadku prac teoretycznych – sformułowanie tematu pracy i wstępne
opracowanie planu.

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony

kod
r1_36_fs_1
dr Weronika Juroszek
studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
w przypadku prac badawczych: projektowanie procesu badawczego: sformułowanie
problemu badawczego dotyczącego psychologicznych uwarunkowań małżeństwa i
rodziny, sformułowanie hipotez, operacjonalizacja zmiennych, określenie docelowej
próby badawczej;
w przypadu prac teoretycznych: poszukiwanie bibliografii (głównie w Bibliotece
Pedagogicznej, Katowice, ul. Wyszyńskiego oraz w bibliotece wydziałowej),
sformułowanie tematu pracy licencjackiej, wstępne opracowanie planu)
jak w opisie modułu
30
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zapoznanie się z literaturą z zakresu: metodologii badań naukowych w psychologii i
narzędzi psychologicznych, psychologii małżeństwa i rodziny
w przypadku prac empirycznych: wybrane strony z następującej literatury: J.
Brzeziński „Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne” w: J. Strelau (red.),
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom trzeci”, Gdańsk 2006, s. 335-354; M. Plopa
„Psychologia rodziny. Metody badań”, Kraków 2008; J. Brzeziński „Metodologia
badań psychologicznych” Warszawa 2004.
J. Brzeziński „Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny” w: J.
Strelau (red.), „Psychologia. Podręcznik akademicki”, Gdańsk 2006, s. 355-387;
R. Gerrig, P. Zimbardo „Psychologia i życie”, Warszawa 2005.
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www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

możliwość dodatkowych konsultacji w ramach dyżuru

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Ocena przygotowania do zajęć
r1_36_w_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
wymagania
w przypadku prac empirycznych: w trakcie semestru student przedstawia kolejne
merytoryczne
etapy projektu pracy (sformułowanie problemu badawczego, sformułowanie
hipotez, operacjonalizacja zmiennych, określenie docelowej próby badawczej);
docelowo pod koniec semestru student przedstawia zaprojektowany proces
badawczy (ok. 1-2 strony) oraz gotowy zestaw materiałów potrzebnych do
przeprowadzenia badań w terenie: narzędzie, adresy miejsc, w których będzie
przeprowadzał badania na wybranej próbie badawczej;
w przypadku prac teoretycznych: dostarczenie wstępnego planu pracy (wraz z
tematem)
kryteria oceny
w przypadku prac empirycznych: ocena prawidłowości sformułowania tematu
badawczego, wyboru narzędzia, doboru próby badawczej;
w przypadku prac teoretycznych oceniana będzie: wartość merytoryczna wstępnego
planu pracy, poprawność tematu pracy, zgodność między tytułem pracy a treścią
planu
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

student oddaje zadany fragment pracy na ostatnim seminarium w pierwszym
semestrze
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek :Nauki o Rodzinie
poziom studiów: Stopień pierwszy
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe I - (11-R1S-14-r1_36)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr Krzysztof Sosna
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Ocenie podlega napisanie recenzji artykułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony

r1_36_fs_1

Ks. dr Krzysztof Sosna
12 osób

Celem modułu jest przygotowanie studentów do pisania pracy dyplomowej z wymaganymi
rygorami naukowości. Studenci zapoznają się z zasadami poszukiwania bibliografii, robienia
fiszek. Ponadto poznają normy dotyczące pisania pracy naukowej: przypisy, biografia, podział
pracy.
Zajęcia seminaryjne

30

45

sporządzanie kwerendy, czytanie literatury przedmiotu, formułowanie własnych problemów
badawczych
Spotkania raz w tygodniu – po 2 godz.
R. Zenderowski, Praca magisterska, Warszawa 2007.
M. Węglińska, Jak pisać prace magisterska ?, Kraków 2002.
A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie, warszawa 2000.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe
kod(-y) zajęć

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Ks. dr Krzysztof Sosna

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

- w trakcie semestru studenci prezentują przygotowane fiszki
- dostarczają do 15 grudnia gotową recenzję

NoR, rok II

- umiejętność przygotowania fiszek
- umiejętność napisania recenzji
- aktywność na zajęciach
- tekst recenzji dowolnego artykułu lub książki

r1_36_fs_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe I (11-R1S-12-r1_36)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nazwa_wariantu (kod
wariantu)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

2015/2016
Zimowy
Stacjonarne
Ocena z recenzji z możliwością podwyższenia za aktywność
na zajęciach

rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura

r1_36_fs_1

Ks. dr Maciej Basiuk
1
nauka właściwej interpretacji tekstu; nauka konstruowania
tekstu w oparciu o poprawny tok myślowy
Jak w opisie modułu
30
45
Jak w opisie modułu
1,5 h x 15 tygodni

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin 1997.
P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, bobiety i
abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków
2006.
S. Jankowski, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Szczecin
2008.
E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym,
Warszawa 2009.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod
r1_36_w_1

Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

r1_36_fs_1
Ks. dr Maciej Basiuk
1
lektura książki naukowej bądź popularno-naukowej (większy
artykuł) związanej z problematyką planowanej pracy
dyplomowej oraz napisanie jej recenzji
Ocenie będzie podlegać spójność logiczna tekstu oraz strona
stylistyczna i umiejętność stosowania przypisów
Recenzję należy oddać do końca zajęć w semestrze

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe II (11-R1S-12-r1_37)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nazwa_wariantu (kod
wariantu)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

2015/2016
Letni
Stacjonarne
Ocena z pracy pisemnej z możliwością podwyższenia za
aktywność na zajęciach

rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura

r1_37_fs_1

Ks. dr Maciej Basiuk
1
nauka tworzenia kwerendy bibliograficznej, nauka budowania
struktury i planu pracy naukowej
Jak w opisie modułu
30
45
Jak w opisie modułu
1,5 h x 15 tygodni

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin 1997.
P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, bobiety i
abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków
2006.
S. Jankowski, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Szczecin
2008.
E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym,
Warszawa 2009.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod
r1_37_w_1

Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

r1_37_fs_1
Ks. dr Maciej Basiuk
1
Napisanie pracy pisemnej związanej z problematyką
planowanej pracy dyplomowej
Ocenie będzie podlegać umiejętność samodzielnego i
krytycznego myślenia oraz strona stylistyczna pracy
Pracę należy oddać do końca zajęć w semestrze

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Nazwa wariantu modułu: seminarium dyplomowe II (11-R1S-14-r1_37)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Bogdan Biela
2015/2016

letni

stacjonarne
ocena pracy pisemnej, obecność oraz aktywność na zajęciach

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

kod
r1_37_fs_1
Ks. dr hab. Bogdan Biela

1

Kontynuacja działań zmierzających do napisania pracy dyplomowej. Student precyzuje
problematykę planowanej pracy oraz zapoznaje się z materiałami źródłowymi i
opracowaniami. Próba sformułowania tematu oraz zaplanowanie struktury pracy.
jak w opisie modułu
30

120
jak w opisie modułu
1,5 h x 15 tyg.
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2010; U. Eco, Jak
napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego 2007; W. Przyczyna (red.),Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011; R.
Kamiński. G. Pyźlak, J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność
pastoralna, Lublin 2013

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Praca pisemna

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Bogdan Biela

1

ocena poprawności sformułowania tematu oraz przygotowania planu pracy dyplomowej
ocena opisująca stopień przygotowania do zajęć i zaangażowania w ich przebieg

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: Nauki o Rodzinie, stopień
pierwszy
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe II (1-R1S-14-r1_37)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
2015/2016
letni
stacjonarne
Ocenie podlega przygotowany plan roboczy.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium dyplomowe
prowadzący
ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
grupa(-y)
1
treści zajęć
W trakcie zajęć kontynuowane są działania przygotowujące studenta do napisania
pracy dyplomowej. W tym semestrze powinien on (z pomocą promotora)
sprecyzować już problematykę swoich poszukiwań badawczych, zapoznać się z
materiałami dotyczącymi problematyki i poszukiwać źródeł do swojej pracy. Działania
te powinny prowadzić studenta do wstępnego sformułowania tematu pracy i i jej
struktury.
metody
Zajęcia seminaryjne
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
45
pracy własnej
studenta
opis pracy
Kontynuowanie kwerendy oraz czytanie i analiza źródeł.
własnej
studenta
Spotkanie raz w tygodniu – po 2 godz.
organizacja
zajęć
literatura
1. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
obowiązkowa
2. M. Duda (red.), Rodzina wobec zagrożeń, Kraków 2008.
3. D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
4.
5.

literatura
uzupełniająca

1.
2.
3.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

B. Suchacka (red.), Rodzina w kontekście współczesnych problemów
wychowania, Kraków 2008.
M. Szyszka, Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Lublin 2008.
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków
2005.
W. Przyczyna (red.),Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011.
R. Kamiński. G. Pyźlak, J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i
działalność pastoralna, Lublin 2013.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Seminarium dyplomowe
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

Ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
NOR, rok II
Umiejętność opracowania fiszek oraz formułowania problemów badawczych.
Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i przedstawienia roboczego
tematu pracy oraz planu.
Studenci systematycznie prezentują znaleziony materiał źródłowy. Do końca
kwietnia przedstawiają roboczy temat, a do połowy maja roboczą wersję struktury
pracy.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe II (11-R1S-14-r1_37)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Weronika Juroszek
2015 / 2016
semestr letni
stacjonarne
warunek zaliczenia: w przypadku prac empirycznych – przedstawienie tabeli
zbiorczej z wynikami surowymi;
w przypadku prac teoretycznych: opracowanie planu pracy oraz pierwszego
rozdziału

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

kod

r1_37_fs_1

dr Weronika Juroszek
studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
w przypadku prac empirycznych: przeprowadzenie badań w terenie, wpisanie
uzyskanych wyników surowych w tabelach zbiorczych;
w przypadku prac teoretycznych: opracowanie planu pracy i pierwszego rozdziału
jak w opisie modułu
30

45

Praca w terenie, praca w domu (w przypadku prac empirycznych: wpisywanie
wyników surowych w tabele zbiorcze)
wybrane strony z następującej literatury: J. Brzeziński „Poznanie naukowe – poznanie
psychologiczne” w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom
trzeci”, Gdańsk 2006, s. 335-354; M. Plopa „Psychologia rodziny. Metody badań”,
Kraków 2008; J. Brzeziński „Metodologia badań psychologicznych” Warszawa 2004.

literatura
uzupełniająca

J. Brzeziński „Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny” w: J.
Strelau (red.), „Psychologia. Podręcznik akademicki”, Gdańsk 2006, s. 355-387;
R. Gerrig, P. Zimbardo „Psychologia i życie”, Warszawa 2005.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

możliwość dodatkowych konsultacji w ramach dyżuru

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

Nazwa
kod
r1_37_3
Ocena przygotowania do zajęć
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
wymagania
warunkiem uzyskania zaliczenia jest w przypadku prac empirycznych:
merytoryczne
przedstawienie tabeli zbiorczej z wynikami surowymi; w przypadku prac
teoretycznych: oddanie gotowego pierwszego rozdziału i zatwierdzonego planu
pracy
kryteria oceny
w przypadku prac empirycznych: ocena czytelności i prawidłowości zapisu
wyników surowych w tabeli zbiorczej;
w przypadku prac teoretycznych oceniana będzie: wartość merytoryczna treści
zawartych w pierwszym rozdziale pracy, zgodność między tytułem pracy a treścią
pierwszego rozdziału.
przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

w przypadku prac empirycznych: student oddaje tabelę z wynikami surowymi na
ostatnich zajęciach w semestrze
w przypadku prac teoretycznych: student oddaje zadany fragment pracy na
ostatnich zajęciach w semestrze
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek :Nauki o Rodzinie
poziom studiów: Stopień pierwszy
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe II - (11-R1S-14-r1_37)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr Krzysztof Sosna
2015/2016
leni
stacjonarne
Ocenie podlega przygotowany roboczy plan pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

r1_36_fs_1

Ks. dr Krzysztof Sosna
W ramach zajęć są kontynuowane działania zmierzające do napisania pracy dyplomowej.
Student powinien, z pomocą promotora, sprecyzować problematykę swoich poszukiwań
badawczych. Zapoznaje się z materiałami dotyczącymi problematyki, poszukuje źródeł swoje
pracy. Owocem tych poszukiwań powinna być wstępnie sformułowany temat pracy i jej
struktura.
.
Zajęcia seminaryjne

30

45

kontynuowanie kwerendy, czytanie i analiza literatury,

Spotkani raz w tygodniu – po 2 godz.
Literatura przedmiotu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe
kod(-y) zajęć

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ks. dr Krzysztof Sosna

NoR, rok II

- opracowanie fiszek, jako owoc poszukiwań badawczych
- formułowanie problemów badawczych
- aktywność na zajęciach
- ustalenie roboczego tematu pracy
- przedstawienie roboczej wersji struktury pracy
- w trakcie semestru studenci prezentują przygotowane fiszki
- w kwietniu przedstawiają roboczy temat
- do 15 maja przedstawiają roboczą wersje struktury pracy

r1_36_fs_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka (11-R1S-15-r1_38)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Ocena końcowa modułu to ocena z kolokwium.
Do systemu USOSWeb i do indeksu wpisana zostanie jedynie ocena końcowa
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

wykład

kod

r1_38_fs_1

dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
1. Organizm jako funkcjonalna całość – podstawowe terminy i pojęcia z anatomii i
fizjologii człowieka
2. Elementarne składniki budowy organizmu ludzkiego.
3. Główne procesy fizjologiczne organizmu w zależności od wieku i płci.
4. Układ narządów ruchu z elementami fizjologii ruchu.
5. Budowa i czynności układów: oddechowego, krążenia, trawiennego, moczowego,
płciowego, trawiennego, nerwowego, endokrynnego oraz narządów zmysłów.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

jak w opisie modułu
20
10
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
5x4h

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa

str. 2

W. Sylwanowicz, A. Michajlik, A. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL,
Warszawa 1990.
J.W. Rohen, Anatomia topograficzna, PZWL, Warszawa 1972.
W. Traczyk, A. Trzebski, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej –
podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1989,
Mały atlas anatomiczny, PZWL, Warszawa 1990. W. Ganong
Fizjologia, Warszawa 1994.
Mała encyklopedia medycyny, PWN, Warszawa 1988.

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kolokwium pisemne

kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

r1_38_fs_1
dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Zgodne z treściami przedstawionymi w ramach wykładu.
Kolokwium zawiera pytania opisowe.

kod

r1_38_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe III (11-R1S-12r1_38)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nazwa_wariantu (kod
wariantu)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

2015/2016
Zimowy
Stacjonarne
Ocena z przygotowanego fragmentu pracy dyplomowej z
możliwością podwyższenia za aktywność na zajęciach

rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja

r1_38_fs_1

Ks. dr Maciej Basiuk
1
praca grupowa nad weryfikacją poprawności przygotowanych
przez studentów fragmentów prac dyplomowych
Jak w opisie modułu
30
120
Jak w opisie modułu
1,5 h x 15 tygodni

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin 1997.
P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i
abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków
2006.
S. Jankowski, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Szczecin
2008.
E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym,
Warszawa 2009.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Fragment pracy dyplomowej
kod(-y) zajęć
r1_38_fs_1
osoba(-y)
Ks. dr Maciej Basiuk
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r1_38_w_1

1
Kontynuowanie rozpoczętych badań naukowych oraz
przedstawienie ich cząstkowych rezultatów w postaci
fragmentu (np. jednego rozdziału) pracy dyplomowej
Ocenie będzie podlegać spójność logiczna tekstu oraz strona
stylistyczna i umiejętność stosowania przypisów
Fragment pracy dyplomowej należy oddać do końca zajęć w
semestrze

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Nazwa wariantu modułu: seminarium dyplomowe III (11-R1S-13-r1_38)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Bogdan Biela
2015/2016
zimowy
stacjonarne
ocena pracy pisemnej, obecność oraz aktywność na zajęciach

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

kod
Ks. dr hab. Bogdan Biela
1

kontynuacja rozpoczętych badań naukowych oraz przedstawienie ich cząstkowych
rezultatów w postaci fragmentu pracy dyplomowej. Pod kierunkiem promotora i z pomocą
grupy seminaryjnej student weryfikuje poprawność przygotowanego tekstu pod względem
treściowym oraz formalnym

jak w opisie modułu
30
120

Jak w opisie modułu
1,5 h x 15 tyg.

literatura obowiązkowa
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2010; U. Eco, Jak
napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego 2007; W. Przyczyna (red.),Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011; R.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Kamiński. G. Pyźlak, J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność
pastoralna, Lublin 2013

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Praca pisemna
kod(-y) zajęć

kod

Ks. dr hab. Bogdan Biela
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
1
grupa(-y)
przygotowanie fragmentu pracy dyplomowej
wymagania
merytoryczne
Spójność logiczna tekstu, strona stylistyczna, umiejętność stosowania przypisów
kryteria oceny
zatwierdzenie tematu pracy
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: Nauki o Rodzinie, stopień
pierwszy
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe III (1-R1S-13r1_38)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Ocenie podlega przedstawiona część pracy.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium dyplomowe
prowadzący
ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
grupa(-y)
1
treści zajęć
Celem modułu jest kontynuowanie badań.
metody
Zajęcia seminaryjne
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
45
pracy własnej
studenta
sporządzanie kwerendy, czytanie literatury przedmiotu, formułowanie własnych problemów
opis pracy
badawczych
własnej
studenta
Spotkanie raz w tygodniu – po 2 godz.
organizacja
zajęć
literatura
1. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
obowiązkowa
2. M. Duda (red.), Rodzina wobec zagrożeń, Kraków 2008.
3. D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006.
4. B. Suchacka (red.), Rodzina w kontekście współczesnych problemów
wychowania, Kraków 2008.
5. M. Szyszka, Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Lublin 2008.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca

str. 2

1. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków

2005.

2. W. Przyczyna (red.),Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011.
3. R. Kamiński. G. Pyźlak, J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i

działalność pastoralna, Lublin 2013.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Seminarium dyplomowe
kod(-y) zajęć

kod

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Do połowy stycznia studenci powinni przedstawić cześć pracy, przynajmniej w
formie roboczej.

NOR, rok III
Umiejętność opracowania zebranego materiału.
Zaliczenie na podstawie zatwierdzenia tematu, przedstawienia w formie pisemnej
części pracy oraz aktywności na zajęciach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe III (11-R1S-13-r1_38)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Weronika Juroszek
2015 / 2016
semestr zimowy
stacjonarne
warunek zaliczenia:
- w przypadku prac empirycznych: napisanie rozdziału metodologicznego (wraz
z wynikami oraz zależnościami uzyskanymi w analizie statystycznej) oraz części
teoretycznej;
- w przypadku prac teoretycznych: oddanie dwóch kolejnych rozdziałów

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

kod

r1_38_fs_1

dr Weronika Juroszek
studenci 3. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
w przypadku prac empirycznych: weryfikacja hipotez za pomocą odpowiednich
statystyk (najczęściej wykorzystywane: współczynniki korelacji Pearsona, test tStudenta), metodologia badań wraz z wynikami, psychologiczne aspekty małżeństwa i
rodziny;
w przypadku prac teoretycznych: praca nad dwoma kolejnymi rozdziałami
jak w opisie modułu

30

45
praca z zadaną literaturą, dobór źródeł w bibliotece

w przypadku prac empirycznych: wybrane strony z następującej literatury: J.
Brzeziński „Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne” w: J. Strelau (red.),
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom trzeci”, Gdańsk 2006, s. 335-354; M. Plopa
„Psychologia rodziny. Metody badań”, Kraków 2008; J. Brzeziński „Metodologia
badań psychologicznych” Warszawa 2004.
J. Brzeziński „Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny” w: J.
Strelau (red.), „Psychologia. Podręcznik akademicki”, Gdańsk 2006, s. 355-387;
R. Gerrig, P. Zimbardo „Psychologia i życie”, Warszawa 2005.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

informacje
dodatkowe

str. 2

możliwość dodatkowych konsultacji w ramach dyżuru

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
r1_38_w_2
Ocena przygotowania do zajęć
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
studenci 3. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
wymagania
warunkiem uzyskania zaliczenia jest: w przypadku prac empirycznych - napisanie
merytoryczne
rozdziału metodologicznego wraz z wynikami (rozdział: „Metoda i wyniki”) oraz
rozdziału teoretycznego;
w przypadku prac teoretycznych – napisanie dwóch kolejnych rozdziałów
kryteria oceny
ocena planu pracy, ocena prawidłowości zastosowanej statystyki i części
metodologicznej (w przypadu prac empirycznych), ocena doboru i wykorzystania
źródeł, ocena merytoryczna treści rozdziałów
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

student oddaje napisane rozdziały na ostatnich zajęciach w semestrze
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek :Nauki o Rodzinie
poziom studiów: Stopień pierwszy
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe III - (11-R1S-13-r1_38)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Ocena dotyczy opracowania części teoretycznej pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

r1_36_fs_1

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
Celem modułu jest kontynuowanie badań. Dotyczą one opracowywanie zebranego materiału
empirycznego. W tym semestrze student musi opracować cześć teoretyczną swoje pracy i
przedstawić efekty.
Zajęcia seminaryjne

30

45

Przeprowadzenie badań

Spotkani raz w tygodniu – po 2 godz.
Literatura przedmiotu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe

r1_36_fs_1

kod(-y) zajęć

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

NoR, rok III

- opracowanie części teoretycznej swojej pracy
- aktywność na zajęciach
- przedstawienie fragmentu pracy dotyczącej części teoretycznej
- w trakcie semestru studenci prezentują kolejne fragmenty swojej pracy, na
koniec semestru całość dotyczącej teoretycznej części pracy dyplomowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe III (11-R1S-13-r1_38)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik
2015/2016
zimowy
stacjonarna
Napisanie rozdziału teoretycznego i wykonanie badań empirycznych

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Seminarium dyplomowe III - Kryzys
psychospołeczny w rodzinie

kod
r1_36_fs_1

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr Marek Kuźnik
Grupa około 14 osób
Celem modułu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej w
obszarze kryzysów psychospołecznych w rodzinie: rozwojowych i sytuacyjnych.
Omówienie wybranych aspektów metodologiczne: przebieg procesu badawczego,
metody i techniki badań, korzystanie ze źródeł informacji naukowej, sporządzanie
kwerendy, zasady przygotowania prac pisemnych.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

Praca warsztatowa, w grupach, indywidualne konsultacje

30
100
Wykonanie badań i napisanie rozdziału teoretycznego
Raz w tygodniu po 2 godziny
Nęcka, E. Jak pisać pracę z psychologii. Kraków UJ.
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2009). Pomocna dłoń. Interwencja kryzysowa w praktyce.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Częstochowa: MKCH.
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2010). Małżeństwo na wirażu, czyli jak poruszać się sytuacji
kryzysowej. Częstochowa: Edycja Św. Pawła.
Greenstone, J.,L, Leviton, S.C. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk: GWP
Sęk, H. (2001). Psychologia kliniczna a interwencja w kryzysie w sytuacjach
traumatycznych i katastroficznych . W: H. Sęk. Wprowadzenie do psychologii
klinicznej. (s. 251- 269). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Seminarium dyplomowe III - Kryzys psychospołeczny w rodzinie
kod(-y) zajęć

kod
r1_36_fs_1

r1_36_w_1
r1_36_w_2
dr Marek Kuźnik

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Studenci III roku Nauk o Rodzinie
wymagania
Napisanie rozdziału teoretycznego i wykonanie badań empirycznych
merytoryczne
kryteria oceny
- aktywność na zajęciach
- oddany tekst: zgodność z literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność
badawcza, zachowanie wymogów formalnych tekstu
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

- student musi oddać rozdział teoretyczny pracy na tydzień przed ostatnimi
zajęciami. Materiał ten stanowi podstawę oceny, która może zostać
zmodyfikowana o pół oceny w górę lub w dół w zależności od poziomu aktywności
na zajęciach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek : Nauki o Rodzinie
poziom studiów: Stopień pierwszy
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe III - 11-R1S-13-r1_38
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr Krzysztof Sosna
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Ocena dotyczy przedstawienie pierwszego rozdziału pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje

Ks. dr Krzysztof Sosna
Celem modułu jest kontynuowanie badań.
Zajęcia seminaryjne

30

45

Spotkani raz w tygodniu – po 2 godz.
Literatura przedmiotu, pomocnicza

r1_36_fs_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod

Seminarium dyplomowe

r1_36_fs_1

kod(-y) zajęć

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ks. dr Krzysztof Sosna

NoR, rok III

- opracowanie zebranego materiału
- aktywność na zajęciach
- zatwierdzenie tematu
- przedstawienie w formie pisemnej pierwszego rozdziału
- w trakcie semestru studenci prezentują kolejne fragmenty swojej pracy, na
koniec semestru przedstawiają pierwszy rozdział, przynajmniej w wersji roboczej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe IV (11-R1S-12r1_39)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nazwa_wariantu (kod
wariantu)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

2015/2016
Letni
Stacjonarne
Ocena z pracy dyplomowej z możliwością podwyższenia za
aktywność na zajęciach

rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja

r1_39_fs_1

Ks. dr Maciej Basiuk
1
praca grupowa nad weryfikacją poprawności przygotowanych
przez studentów fragmentów prac dyplomowych
Jak w opisie modułu
30
220
Jak w opisie modułu
1,5 h x 15 tygodni

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin 1997.
P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, bobiety i
abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków
2006.
S. Jankowski, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Szczecin
2008.
E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym,
Warszawa 2009.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Praca dyplomowa
kod(-y) zajęć
r1_39_fs_1
osoba(-y)
Ks. dr Maciej Basiuk
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r1_39_w_1

1
Kontynuowanie rozpoczętych badań naukowych oraz
przedstawienie ich rezultatów w postaci pracy dyplomowej
Ocenie będzie podlegać poprawność przygotowanej pracy
dyplomowej
Pracę dyplomową należy oddać do końca zajęć w semestrze

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Nazwa wariantu modułu: seminarium dyplomowe IV (11-R1S-13-r1_39)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Bogdan Biela
2015/2016
letni
stacjonarne
ocena pracy pisemnej, obecność oraz aktywność na zajęciach

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Seminarium dyplomowe
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

kod
r1_39_fs_1

Ks. dr hab. Bogdan Biela
1
Kontynuacja rozpoczętych badań naukowych oraz przedstawienie ich rezultatów w postaci
pracy dyplomowej. Weryfikacja poprawności przygotowanego tekstu pod względem
treściowym oraz formalnym .
jak w opisie modułu

30
220
jak w opisie modułu
1,5 h x 15 tyg.
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2010; U. Eco, Jak
napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego 2007; W. Przyczyna (red.),Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011; R.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Kamiński. G. Pyźlak, J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność
pastoralna, Lublin 2013

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Seminarium dyplomowe
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ks. Bogdan Biela
1
ocena poprawności przygotowanej pracy dyplomowej
ocena opisująca stopień zaangażowania w przebieg zajęć
Praca powinna być oddana do końca semestru

możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

kod
r1_36_fs_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: Nauki o Rodzinie, stopień
pierwszy
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe IV (1-R1S-13r1_39)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
2015/2016
letni
stacjonarne
Ocenie podlega napisana praca.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium dyplomowe
prowadzący
ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary
grupa(-y)
1
treści zajęć
Celem modułu jest ostatecznie przedstawienie całości zebranego materiału w formie
pisemnej.
metody
Zajęcia seminaryjne
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
45
pracy własnej
studenta
Opracowanie zebranego materiału w formie pisemnej.
opis pracy
własnej
studenta
Spotkanie raz w tygodniu – po 2 godz.
organizacja
zajęć
literatura
1. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
obowiązkowa
2. M. Duda (red.), Rodzina wobec zagrożeń, Kraków 2008.
3. D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006.
4. B. Suchacka (red.), Rodzina w kontekście współczesnych problemów
wychowania, Kraków 2008.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

M. Szyszka, Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Lublin 2008.
1. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków
2005.
2. W. Przyczyna (red.),Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011.
3. R. Kamiński. G. Pyźlak, J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i
działalność pastoralna, Lublin 2013.
5.

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Seminarium dyplomowe
kod(-y) zajęć

kod

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

W trakcie semestru student przedstawia kolejne części pracy, a na koniec dostarcza
jej całość.

NOR, rok III
Przedstawienie gotowej pracy dyplomowej.
Zaliczenie na podstawie przedstawienia całości pracy dyplomowej oraz aktywności
na zajęciach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień
Sylabus modułu: seminarium dyplomowe IV (11-R1S-13-r1_39)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Weronika Juroszek
2015 / 2016
semestr letni
stacjonarne
warunek zaliczenia – oddanie pracy licencjackiej

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

kod

r1_39_fs_1

dr Weronika Juroszek
studenci 3. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
Praca nad ostatnim rozdziałem pracy licencjackiej. Docelowo - odddanie całej pracy
licencjackiej składającej się z następujących części:
- w przypadku prac empirycznych: wstęp, rozdział teoretyczny, metodologia wraz z
wynikami, interpretacja wyników, zakończenie, bibliografia;
- w przypadku prac teoretycznych: wstęp, rozdziały (standardowo cztery),
zakończenie, bibliografia
jak w opisie modułu
30

295
praca z zadaną literaturą w domu i bibliotece

wybrane strony z następującej literatury: J. Brzeziński „Poznanie naukowe – poznanie
psychologiczne” w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom
trzeci”, Gdańsk 2006, s. 335-354; M. Plopa „Psychologia rodziny. Metody badań”,
Kraków 2008; J. Brzeziński „Metodologia badań psychologicznych” Warszawa 2004.

literatura
uzupełniająca

J. Brzeziński „Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny” w: J.
Strelau (red.), „Psychologia. Podręcznik akademicki”, Gdańsk 2006, s. 355-387;
R. Gerrig, P. Zimbardo „Psychologia i życie”, Warszawa 2005.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

możliwość dodatkowych konsultacji w ramach dyżuru

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
Ocena przygotowania do zajęć
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r1_39_w_2

dr Weronika Juroszek

studenci 3. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie całej pracy licencjackiej składającej
się z następujących części:
w przypadku prac empirycznych: wstęp, rozdział teoretyczny, metodologia wraz z
wynikami, interpretacja wyników, zakończenie, bibliografia;
w przypadku prac teoretycznych: wstęp, rozdziały (standardowo cztery),
zakończenie, bibliografia
ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie technik pisania
pracy, spis rzeczy, odsyłacze); ocena układu pracy, struktury podziału treści,
kolejności rozdziałów; merytoryczna ocena wstępu, interpretacji wyników,
zakończenia
student oddaje napisaną pracę na ostatnich zajęciach w semestrze
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek :Nauki o Rodzinie
poziom studiów: Stopień pierwszy
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe IV - (11-R1S-13-r1_39)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
2015/2016
letni
stacjonarne
Ocena dotyczy całości pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje

r1_36_fs_1

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
Celem modułu jest ostatecznie przedstawienie wyników przeprowadzonych badań.
Zajęcia seminaryjne

30

45

Opracowanie kwestionariusza i przedstawienie wyników w już w formie całościowego
materiału
Spotkania raz w tygodniu – po 2 godz.
Literatura przedmiotu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe

r1_36_fs_1

kod(-y) zajęć

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

NoR, rok III

- przedstawienie gotowej pracy dyplomowej
- aktywność na zajęciach
- przedstawienie całości pracy dyplomowej
- w trakcie semestru studenci prezentują kolejne fragmenty swojej pracy, zaś na
koniec dostarczają gotową pracę

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe IV (11-R1S-13-r1_39)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik
2015/2016
letni
stacjonarne
Na podstawie oddanej w całości pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Seminarium dyplomowe IV - Kryzys
psychospołeczny w rodzinie
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura

kod
r1_37_fs_1

dr Marek Kuźnik
Grupa około 14 osób
Celem modułu jest kontynuacja działań zmierzających do napisania pracy dyplomowej.
Pod kierunkiem promotora i z pomocą grupy seminaryjnej student precyzuje
problematykę planowanej pracy oraz zapoznaje się z materiałami źródłowymi.
Praca warsztatowa, w grupach, indywidualne konsultacje

30
100
Sfinalizowanie i napisanie całości pracy.
Raz w tygodniu po 2 godziny
Nęcka, E. Jak pisać pracę z psychologii. Kraków UJ.
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2009). Pomocna dłoń. Interwencja kryzysowa w praktyce.
Częstochowa: MKCH.
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2010). Małżeństwo na wirażu, czyli jak poruszać się sytuacji
kryzysowej. Częstochowa: Edycja Św. Pawła.
Greenstone, J.,L, Leviton, S.C. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk: GWP

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Sęk, H. (2001). Psychologia kliniczna a interwencja w kryzysie w sytuacjach
traumatycznych i katastroficznych . W: H. Sęk. Wprowadzenie do psychologii
klinicznej. (s. 251- 269). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Seminarium dyplomowe II - Kryzys psychospołeczny w rodzinie
kod(-y) zajęć

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r1_37_fs_1

r1_37_w_1
r1_37_w_2
dr Marek Kuźnik
Studenci II roku Nauk o Rodzinie
- analiza literatury przedmiotu - ciąg dalszy
- napisanie pracy.
- aktywność na zajęciach
- oddany tekst: zgodność z literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność
badawcza, zachowanie wymogów formalnych tekstu
- student musi oddać cały tekst pracy na tydzień przed ostatnimi zajęciami.
Materiał ten stanowi podstawę oceny, która może zostać zmodyfikowana o pół
oceny w górę lub w dół w zależności od poziomu aktywności na zajęciach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek :Nauki o Rodzinie
poziom studiów: Stopień pierwszy
Sylabus modułu: Seminarium dyplomowe IV - 11-R1S-13-r1_39
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr Krzysztof Sosna
2015/2016
letni
stacjonarne
Ocena dotyczy całości pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

r1_36_fs_1

Ks. dr Krzysztof Sosna
Celem modułu jest ostatecznie przedstawienie całości zebranego materiału w formie
pisemnej
Zajęcia seminaryjne

30

45

Opracowanie zebranego materiału w formie pisemnej

Spotkania raz w tygodniu – po 2 godz.
Literatura przedmiotu i pomocnicza

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod

Seminarium dyplomowe

r1_36_fs_1

kod(-y) zajęć

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ks. dr Krzysztof Sosna

NoR, rok III

- przedstawienie gotowej pracy dyplomowej
- aktywność na zajęciach
- przedstawienie całości pracy dyplomowej
- w trakcie semestru studenci prezentują kolejne fragmenty swojej pracy, zaś na
koniec dostarczają gotową pracę (do końca kwietnia wersja robocza, do końca
maja wersja końcowa)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, stopień pierwszy
Sylabus modułu: Praktyka pedagogiczna (11-R1S-14-r1_40)
1.

Informacje ogólne

koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr Krzysztof Sosna
2014/2015
zimowy
stacjonarne
Ocena zostaje wystawiona na podstawie przedstawionej dokumentacji
dotyczącej oraz oceny wystawionej przez opiekuna praktyk

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Praktyki pedagogiczne
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony

r1_40_fs_1

Ks. dr Krzysztof Sosna
studenci

Zajęcia te obejmują w całości obecność w szkole. Student obserwuje czynności nauczyciela,
sporządza plany lekcji oraz samodzielnie prowadzi lekcje z przedmiotu Wychowanie do życia
w rodzinie. Celem jest zdobycie doświadczeń związanych z praca opiekuńczo-wychowawczą
oraz dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela przedmiotu „wychowanie w rodzinie”.
W trakcie praktyk poznaje dokumentację szkolną oraz zasady funkcjonowania jednostki
oświatowej
- hospitacje
-prowadzenie zajęć
150

50

- Zapoznanie się z programem „Wychowania w rodzinie” i dokumentacją szkolną
- przygotowanie lekcji
- prowadzenie lekcji
Zgodnie z planem lekcji w szkole

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Praktyki pedagogiczne

r1_40_fs_1

kod(-y) zajęć

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Ks. dr Krzysztof Sosna

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

- ocena zostaje wystawiona na podstawie dostarczonej dokumentacji praktyk,
gdzie znajduje się również ocena wystawiona przez opiekuna praktyk

NoR, rok II

- znajomość programu przedmiotu „wychowanie w rodzinie”
- umiejętność przeprowadzenia lekcji
- ocena poziomu znajomości programu
- poziom opanowania umiejętności prowadzenia lekcji

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, I-szy stopień
Sylabus modułu: Praktyka zawodowa (11-R1S-15-r1_41)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Leokadia Szymczyk
2015/2016
zimowy
stacjonarne

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
praktyka
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

r1_41_fs_1
Opiekun praktyk

Zgodnie z Programem praktyki zawodowej

0

120 w instytucji, 80 praca własna

Przygotowanie dokumentacji, napisanie pracy pisemnej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r1_5_w_1
dr Leokadia Szymczyk

Zgodnie z Programem praktyki zawodowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, poziom pierwszy
Sylabus modułu: Dydaktyka (11-R1S-15-r1_42)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr Krzysztof Sosna
2015/2016
Zimowy
Stacjonarne
Średnia z poszczególnych części modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa : Dydaktyka 1 (ogólna)

wykład

prowadzący
grupa(-y)

Kod: r1_42_fs_1

Ks. dr Krzysztof Sosna

treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

przedstawienie wiedzy na temat dydaktyki ogólnej
jak w opisie modułu

literatura
uzupełniająca

K. Kruszewski, red. Sztuka nauczania - czynności nauczyciela, Warszawa
1993; K. Konarzewski, red., Sztuka nauczania - szkoła, Warszawa 1993.

30

10

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie
do kolokwium,
Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z
zakresu dydaktyki;

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 19984; Cz.
Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000;

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Nazwa: Dydaktyka 2 (szczegółowa)
r1_42_fs_1
Wykład
dr Leokadia Szymczyk
prowadzący
Studenci II roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
grupa(-y)
Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe ( w
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

tym dydaktyka i metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”). Proces nauczania
– uczenia się. Cele wychowania, cele kształcenia, hierarchizacja celów kształcenia. Zasady i
reguły nauczania. Środki dydaktyczne. Metody nauczania z uwzględnieniem metod
aktywizujących.
Formy organizacyjne nauczania. Rola i znaczenie podstawy programowej.
Struktura programu nauczania. Kreowanie autorskich programów nauczania. Ewaluacja pracy
dydaktycznej nauczyciela. Nauczyciel i uczeń w procesie kształcenia
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej.
Niepowodzenia szkolne. Systemy kształcenia. Modele współczesnej szkoły.
Współczesne koncepcje nauczania. Metody badań pedagogicznych.
prezentacja multimedialna, wykład.

45

20

Zapoznanie się z zadaną literaturą, przygotowanie do kolokwium.
wykład konwersacyjny.
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001.
Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.
Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998.
Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000.
Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1999.
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki, Warszawa, 2004.
Petty G., Nowoczesne nauczanie, Sopot 2010.
Phililips D., C., Soltis J.,F., Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk 2003.
Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Kraków 2001.
Gribble D., Edukacja w wolności, Kraków 2005.
Hamer H., Klucz do efektywności nauczania, Warszawa 1999.
Nalaskowski A., Przestrzeń i miejsca szkoły, Kraków 2002.
Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009.
Śnieżyński M., Dydaktyka dialogu, Kraków 1997.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Nazwa; Dydaktyka 2 (szczegółowa)
r1_42_fs_2
Ćwiczenia
dr Leokadia Szymczyk
prowadzący
Studenci II roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, z uwzględnieniem
grupa(-y)
podziału na grupy.

treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

Konstruowanie scenariusza lekcji z zakresu przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w
oparciu o treści zawarte w podstawie kształcenia ogólnego oraz w programie nauczania.
Konstruowanie scenariusza zajęć do prowadzenia zajęć z młodzieżą w ramach bliższego
przygotowania do małżeństwa.
Praca w zespołach problemowych: prezentacja przygotowanego konspektu. Przeprowadzenie
lekcji/zajęć wg przygotowanego scenariusza.

45

20
Zapoznanie się z zadaną literaturą. Przygotowanie konspektu z zakresu przedmiotu
„Wychowanie do życia w rodzinie” i przeprowadzenie lekcji. Przygotowanie
konspektu do prowadzenia parafialnych zajęć przygotowujących młodzież do
małżeństwa i życia rodzinnego i przeprowadzenie zajęcia.
zajęcia 1,5 godzinne
Barciński Z., Vademecum katechety. Metody aktywizujące, Lublin 2013.
Braun-Gałkowska M., Gutowska A., W tę samą stronę, Tom 1 i 2, Warszawa 1994.
Wandrasz M., Przygotowanie bliższe do małżeństwa, Katowice 2004.

Miazgowicz J., Wychowanie prorodzinne i seksualne, Katowice 1998.

Ostrowska K., Ryś M., Przygotowanie do życia w rodzinie, część II, Warszawa 1977.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego
Sokoluk W., Wychowanie do życia w rodzinie, Warszawa 2003
Taraszkiewicz M., Metody aktywizujące procesy uczenia się w szkole, Warszawa 2002.
Aktualne programy i podręczniki z zakresu przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje

Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2010.
Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków
2010.
Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice, Kraków 2000.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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dodatkowe

nazwa : Dydaktyka 3 (emisja głosu)

wykład

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk
Fizjologia ośrodków nerwowych i narządów mowy
Zasady prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu
Reguły poprawnego posługiwania się mową ojczystą
Zasady przemawiania
Umiejętność poprawnego czytania słowa Bożego w liturgii.

Bezpośredni przekaz określonej wiedzy stanowiącej przedmiot emisji głosu

15
5
Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie do
kolokwium,
Wykłady obejmujące poszczególne zagadnienia z zakresu emisji głosu

Klemensiewicz Z., (oprac.) Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków 1988.
Styczek I., Logopedia, Warszawa 1980.
Gałkowski T., Jastrzębowska G., (red.), Logopedia, Opole 1999.
KRAM J., Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995.
ZIELIŃSKA H, Kształcenie głosu, Lublin 1996.
http://el.us.edu.pl/wt/

nazwa : Dydaktyka 3 (emisja głosu)
ćwiczenia

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

Kod: r1_42_fs_1

Kod: r1_42_fs_1

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk
zapoznanie studentów z fizjologią ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 5

prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu oraz przedstawienie podstawowych
reguł dotyczących poprawnego posługiwania się mową ojczystą z jednoczesnym podaniem
zasad przemawiania i zachowania się w czasie wystąpień publicznych.

ćwiczenia audytoryjne
wyćwiczenie poszczególnych elementów wypowiedzi ustnej

15
5
Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach, przez wskazane lektury; przygotowanie do
kolokwium, praca własna nad wydłużeniem fazy wydechowej oddechu fonacyjnego
ćwiczenia
Klemensiewicz Z., (oprac.) Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków 1988.
Styczek I., Logopedia, Warszawa 1980.
Gałkowski T., Jastrzębowska G., (red.), Logopedia, Opole 1999.
Kram J., Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995.
Zielińska H, Kształcenie głosu, Lublin 1996.

http://el.us.edu.pl/wt/

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa; Dydaktyka 1;
Kolokwium pisemne
r1_42_w_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Krzysztof
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r1_42_w_1

Sosna

Znajomość: zasad dydaktycznych, ogniw procesu nauczania-uczenia się, metod, środków
dydaktycznych, umiejętność formułowania celów
Ocena jest średnią za poszczególne pisemne kolokwia; obecność na zajęciach
Weryfikacja po każdym bloku tematycznym (pisemne kolokwium). Każda cześć musi być
zaliczona na ocenę pozytywną
Możliwość poprawy na konsultacjach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 6

Nazwa; Dydaktyka 2
kod
r1_42_fs_1
Kolokwium pisemne - wykład
kod(-y) zajęć
dr Leokadia Szymczyk
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
Studenci II roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
grupa(-y)
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładach
wymagania
uzupełnionych lekturą wskazanej literatury przedmiotu.
merytoryczne
Ocena poprawności wypełnienia kolokwium końcowego (10 pytań w formie otwartej). Za
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

każde pytanie student otrzymuje 0-2 pkt. Maksymalnie student może zdobyć 20 punktów.
Warunkiem zaliczenia jest zdobycie minimum 10 punktów.
60-minutowowe kolokwium pisemne po którym następuje jego omówienie.

Nazwa

kod

Ćwiczenia

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

r1_42_fs_2

dr Leokadia Szymczyk

Studenci II roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, z
uwzględnieniem podziału na grupy.
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji/zajęcia wg skonstruowanego konspektu z
wykorzystaniem środków audiowizualnych, przygotowanych pomocy dydaktycznych.
Przeprowadzenie przykładowej lekcji z zakresu „Wychowanie do życia w rodzinie”.
Przeprowadzenie przykładowego zajęcia z młodzieżą w ramach bliższego przygotowania
do małżeństwa w oparciu o autorski scenariusz

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Krytyczna analiza scenariuszy lekcji/zajęć przygotowanych dla poszczególnych grup
adresatów.
Ocena poziomu przygotowania i praktycznego przeprowadzenia lekcji/zajęcia
potwierdzająca umiejętność samodzielnego prowadzenia jednostki lekcyjnej lub spotkania
grup młodzieży w ramach bliższego przygotowania do małżeństwa.
Aktywność i obecność studenta na ćwiczeniach mogą podnieść ocenę końcową (3 plusy z
aktywności oraz obecność na każdych ćwiczeniach mogą podwyższyć ocenę końcową o
0,5 stopnia).
Atrakcyjność przeprowadzonej lekcji lub zajęcia z młodzieżą wg autorskiego scenariusza
Zgodność metodyczna i merytoryczna.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

Nazwa; Dydaktyka 3 (emisja głosu)
kolokwium pisemne

str. 7

kod

r1_42_w_2

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

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk

wymagania
merytoryczne

Znajomość wiedzy zawartej w wykładach z zakresu emisji głosu

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Pisemne kolokwium z zakresu znajomości podstawowych zagadnień związanych z budową
i działaniem narządu głosu.
Pisemne na końcu semestru.

Nazwa: Dydaktyka 3 (emisja głosu)
Wystąpienie ustne

kod

r1_42_w_3

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

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk

wymagania
merytoryczne

Fizjologia ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami prawidłowości oddechu,
artykulacji i modulacji głosu, reguły dotyczące poprawnego posługiwania się mową
ojczystą, zasady przemawiania i zachowania się w wystąpieniach publicznych

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ocena pracy nad emisją głosu poprzez realizację ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie
aparatu głosowego, znajomość podstawowych zagadnień związanych z budową i
działaniem narządu głosu, opracowanie wybranego tekstu literackiego pod kątem
wystąpień publicznych, aktywne uczestnictwo w zajęciach
sprawdzenie umiejętności wydłużenia frazy wydechowej w czasie oddechu fonacyjnego,
publiczne przedstawienie tekstu literackiego

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Kościół i państwo wobec rodziny (11-R1S-14-r1_43)
1. Informacje ogólne
koordynator
modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Henryk Olszar
2015/2016
Zimowy
Stacjonarne
Średnia arytmetyczna

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa Kościół i państwo wobec rodziny – Małżeństwo i rodzina ćwiczenia

kod
r1_43_fs_1

prowadzący
grupa(-y)

Ks. dr hab. Henryk Olszar
1
MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

treści zajęć

1.

2.

3.
4.

Definicja małżeństwa
1.1.
W ujęciu eschatologicznym
1.2. W ujęciu prawnym
1.3. Cel i prawa małżeństwa
1.4. Małżeństwo mieszane
Możliwość rozwodu
2.1. Ujęcie Klemensa Aleksandryjskiego
2.2. Pogląd Orygenesa
2.3. Cudzołóstwo
Rodzina
3.1. Odrzucanie dzieci
Płodność i życie nienarodzone

5.
6.

7.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

4.1.
4.2.
4.3.

Zakaz przerywania ciąży
Życie nienarodzonego
Poszanowanie życia

Troska o materialny byt dzieci
5.1. Wychowanie synów
5.2. Wychowanie córek
Kobieta
6.1. Udział kobiet w przyjmowaniu chrześcijaństwa
6.2. Udział kobiet w rozszerzaniu chrześcijaństwa
6.3. Równouprawnienie płci
Wdowy, dziewice i diakonisy
7.1. Nauczanie Tertuliana
7.2. Poglądy Orygenesa
7.3. „Didascalia Apostolorum”

Ćwiczenia
15
20
Praca własna na podstawie źródeł przygotowująca do
zaliczenia pisemnego.
Poszerzanie wiadomości zdobytych na ćwiczeniach
poprzez korzystanie z literatury przedmiotu.
I tydzień, czwartek, 9.45-11.15, sala 205/3
Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, „Studia
Antiquitatis Christianae” (Series Nova), wybór i oprac. W. Myszor, T. 1, Katowice 2012, s. 148-218;
Małżeństwo i rodzina w chrześcijaństwie starożytnym, „Vox Patrum”, T. 5: 1985, s. 8-9;
Żywczyński M., Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków, Warszawa 1986

Dyżury prowadzącego zajęcia:
Co tydzień – poniedziałek, 11.30-13.00, sala 303/5

nazwa Kościół i państwo wobec rodziny - Polityka społeczna - wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

kod

r1_43_fs_1

Ks. dr Wojciech Surmiak
Moduł fakultatywny dla wybierających praktyki
zawodowe
POLITYKA SPOŁECZNA OGÓLNA

8.

9.

Pojęcie, zakres i geneza polityki społecznej
8.1. Definicja i geneza polityki społecznej
8.2. Działy i zakres polityki społecznej
8.3. Współzależność między polityka gospodarczą a polityką społeczną
Zasady i instrumenty polityki społecznej
9.1. Zasady i wartości polityki społecznej
9.2. Metody i formy realizacji polityki społecznej
9.3. Instrumenty polityki społecznej

10.

Podmioty polityki społecznej

11.

Modele polityki społecznej

10.1. Międzynarodowe podmioty polityki społecznej
10.2. Podmioty ustawodawcze, wykonawcze, sądownicze i kontrolne
10.3. Rola samorządów w realizacji polityki społecznej
11.1. Aspekt europejski
11.2. Rozwiązania modelowe
11.3. Wymiar regionalny

12.

Ewolucja i funkcje państwa dobrobytu (państwa
opiekuńczego)
12.1. Geneza państwa opiekuńczego w Europie
12.2. Kryzys państwa opiekuńczego
12.3. Przeobrażenia i perspektywy welfare state w Europie

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

Wykład
15
20
Praca własna przygotowująca do zaliczenia pisemnego.
Poszerzanie wiadomości zdobytych na wykładzie
poprzez korzystanie z literatury przedmiotu.

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003.
Auleytner J., Polityka społeczna. Teoria a praktyka, Warszawa 1997.
Auleytner J., Polityka społeczna. Teoria i organizacja, Warszawa 2000.
Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002.
Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany. Warszawa 2004.
Głąbicka K., Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, 2004.
Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje ? instytucje ? koszty, Warszawa 2000.
Kowalak T., Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Białystok 2000.
Machelski Z., Wprowadzenie do polityki społecznej, Opole 2005.
Polityka społeczna. Teksty źródłowe, red. L. Dziewięcka-Bokum, K. Zamorska, Wrocław 2003.
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Polityka społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat
1999-2005. Warszawa 2005.
Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2001.
Surmiak W., Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium
teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowice 2009.
Thesis M., Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń
2007.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa: Kościół i państwo wobec rodziny - Polityka społeczna –
wykład

kod
r1_43_w_1

r1_43_fs_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Wojciech Surmiak
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Moduł fakultatywny dla wybierających

wymagania
merytoryczne

zawodowe

praktyki

Tezy zaliczeniowe:
1.

Proszę zdefiniować politykę społeczną:

a)

Jako dyscyplinę naukową

b) Jako dyscyplinę praktyczną
2.

Wskaż główne historyczne impulsy w rozwoju polityki społecznej.

3.

Na czym polega interdyscyplinarność polityki społecznej? Podaj
przykłady dyscyplin powiązanych z polityką społeczną.

4.

Wskaż najważniejsze różnice między polityką socjalną a polityką
społeczną.

5.

Na czym polega wąskie i szerokie rozumienie polityki społecznej. Wskaż

działy (subdyscypliny) polityki społecznej
6.

Scharakteryzuj najczęściej wymieniane zasady kształtujące politykę
społeczną współczesnych państw.

7.

Wskaż kolejność podejmowania działań w polityce społecznej.

8.

Omów cztery style realizacji polityki społecznej.

9.

Jakie elementy składają się na instrumentarium polityki społecznej?

10. Czym są i jaka jest funkcja świadczeń społecznych?
11. Wymień przynajmniej 3 rodzaje podmiotów polityki społecznej (na
podstawie różnych kryteriów).
12. Scharakteryzuj najważniejsze międzynarodowe podmioty polityki
społecznej.
13. Określ rolę Unii Europejskiej jako międzynarodowego podmiotu polityki
społecznej.
14. Wymień i krótko scharakteryzuj krajowe podmioty polityki społecznej.
15. Jakie zadania pełni samorząd terytorialny w realizacji polityki
społecznej?
16. Ubóstwo absolutne a ubóstwo względne – wskaż różnicę.
17. Omów podstawowe czynniki pomiaru ubóstwa.
18. Minimum socjalne a minimum egzystencji - wskaż różnicę.
19. Omów teorie dotyczące źródeł ubóstwa.
20. Omów cechy i formy organizacji pomocy społecznej.

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

Kolokwium zaliczeniowe składającej się z 5 pytań: [5 pkt. - Bdb (5,0 – A); 4,5 pkt. - Db+ (4,5 –
B); 4 pkt. - Db (4,0 - C); 3,5 pkt. - Dst+ (3,5 – D); 3 pkt. – Dst (3.0 – E); 0-2,5 pkt. – Ndst (2,0 –
FX)]
Termin „1” – pisemne zaliczenie – 27.01.2015 (godz. 9.45, sala 301).
Termin „2” – ustne zaliczenie w ramach dyżurów w trakcie trwania sesji poprawkowej (sala
203/2).

informacje
dodatkowe

Nazwa: Kościół i państwo wobec rodziny – Małżeństwo i rodzina ćwiczenia

kod
r1_43_w_1

r1_43_fs_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr hab. Henryk Olszar
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Tezy, które będą podawane studentom sukcesywnie w
merytoryczne
ramach wykładu.

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

Kolokwium zaliczeniowe składające się z 10 pytań: [10 pkt. - bdb (5,0 – A); 9
pkt. - db+ (4,5 – B); 8 pkt. - db (4,0 - C); 7 pkt. - dst+ (3,5 – D); 6-5 pkt. –
dst (3.0 – E); 0-4 pkt. – ndst (2,0 –FX)]
Termin „O” - pisemne zaliczenie dwóch kolokwiów w trakcie zajęć, ocena pracy
własnej (wtorek, 8.00-11.15, sala 301)
Termin „1” – końcowe zaliczenie (j.w) – wpis do indeksu.
Termin „2” – ustne zaliczenie w ramach dyżuru w trakcie trwania sesji poprawkowej
(sala 303/5).

E-mail: holszar@poczta.onet.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Podstawy teologii (11-R1S-15-r1_43)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (slawomir.zielinski@us.edu.pl)
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Średnia ważona z poszczególnych efektów kształcenia (40% - ocena z ćwiczeń,
60% - ocena z wykładu).
Ocena z modułu składa się z następujących ocen: wykład (30 %), ćwiczenia
(20%), wykład 1 (30 %), ćwiczenia 1( 20%).
W indeksie wpisane zostaną: ocena z zaliczenia treści wykładu, oceny z ćwiczeń
i ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod

Wykład

r1_43_fs_1

Prowadzący
grupa(-y)

ks. dr hab. Sławomir Zieliński

treści zajęć

1. Teologia w procesie poznawania objawionej antropologii, (sens uprawiania teologii
dla współczesnego człowieka);
2. Objawienie Boże (drogi Objawienia, charakterystyka Objawienia);
3. Przekazywanie Bożego Objawienia;
4. Problematyka wiary (specyfika aktu wiary, udział władz człowieka w akcie wiary).
Jak w opisie modułu.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

10
15

Praca własna studenta polega na poszerzaniu treści wykładu w oparciu o
zaproponowane teksty. Wykład wybrane zagadnienia teologii. Natomiast
zaproponowane konkretne teksty mają umożliwić studentowi głębsze zrozumienie i
poszerzenie jego wiedzy dotyczącej danego wymiaru podjętej refleksji. Teksty te będą
wybierane głównie z publikacji wchodzących w skład literatury obowiązkowej.
Treść wykładowa zostanie przedstawiona w 4 blokach tematycznych
1 blok: 2 godz.;
2 blok: 3 godz.;
3 blok: 2 godz.;

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

4 blok: 3godz.
Konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu Dei verbum¸I -II rozdział;
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes;
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, wyd. II
J. Cuda, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej,
Katowice 2002.
J. Morales, Wprowadzenie do teologii, Kraków 2006;
H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, Warszawa 2010, t. 1.
J. Mastej, Wiara, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, KrakówLublin 2002, s. 1323-1328.

Kod
r1_43_fs_1

Wykład 1
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

str. 2

dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)
Teologia jako nauka (jej metoda, źródła, cele). Podstawowe prawdy wiary: Bóg w
Trójcy, stworzenie, upadek człowieka, dzieło odkupienia w Chrystusie, rzeczy
ostateczne, Kościół, sakramenty .
Jak w opisie modułu.
35 godzin
40 godzin
praca własna z lekturą dodatkową, opracowanie treści wykładu, przygotowanie do
kolokwium ustnego.
Zajęcia będą realizowane w następujących terminach:
1.
6.10; 9.45-12.15 (3)
2.
9.10; 11.30-13.00 (2)
3.
20.10; 9.45-12.15 (3)
4.
23.10; 11.30-13.00 (2)
5.
3.11; 9.45-12.15 (3)
6.
6.11; 11.30-13.00 (2)
7.
17.11; 9.45-12.15 (3)
8.
20.11; 11.30-13.00 (2)
9.
1.12; 9.45-12.15 (3)
10.
4.12; 11.30-13.00 (2)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

11.
12.
13.
14.
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Kod

Ćwiczenia

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

15.12; 9.45-12.15 (3)
18.12; 11.30-13.00 (2)
12.01; 9.45-12.15 (3)
15.01; 11.30-13.00 (2)

Katechizm Kościoła Katolickiego.
S. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996.

nazwa

Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

str. 3

r1_43_fs_2

Ks. mgr Błażej Małolepszy (Doktorant)
1
- ćwiczenia, pozostając w paralelnym kontakcie z tematyką wykładów, stanowią ich
wieloaspektowe uzupełnienie poprzez analizę wybranych tekstów źródłowych;
- ukazanie w sposób krytyczny i otwarty na najgłębsze doświadczenia naszych czasów
sensu uprawiania teologii dla współczesnego człowieka;
- sens Objawienia i wiary dla współczesnego człowieka.
Przygotowanie się do publicznego, ustnego wystąpienia w podjętej kwestii dotyczącej
specyfiki chrześcijańskiego światopoglądu.
Podejmowanie próby zajęcia stanowiska w kontekście różnych propozycji dotyczących
Objawienia i wiary.
15
20
Przygotowanie i wspólne omawianie tekstów źródłowych dotyczących kwestii
Objawienia Bożego (kontekst filozoficzno-teologiczny i kulturowy); przygotowanie do
dyskusji na ćwiczeniach;
Przygotowanie się do publicznego, ustnego wystąpienia na ćwiczeniach w podjętej
kwestii dotyczącej problematyki wiary (podejmowanie próby zajęcia stanowiska w
kontekście pluralizmu ujęć dotyczących wiary).
Pierwsze dwa spotkania poświęcone są wybranym tekstom dotyczącym Objawienia
Bożego i wiary.
Pozostałe spotkania będą skoncentrowane wokół problematyki wiary.
Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius;
Konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu Dei Verbum;
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002
J. Grabowski, Przewodnik o pytających o wiarę, Częstochowa 2015.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 4

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Nazwa:

Kod
r1_43_fs_2

Ćwiczenia 1
prowadzący
grupa(-y)

dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)

treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

Analogicznie do treści wykładów.
Zgodne z opisem modułu.

literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

15 godzin
25 godzin
przygotowanie do pracy na ćwiczeniach (zadania domowe)
Zajęcia będą realizowane w następujących terminach:
1.
16.10; 11.30-13.00
2.
30.10; 11.30-13.00
3.
13.11; 11.30-13.00
4.
27.11; 11.30-13.00
5.
11.12; 11.30-13.00
6.
8.01; 11.30-13.00
7.
22.01; 11.30-13.00
Katechizm Kościoła Katolickiego.
S. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

Kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

Kolokwium pisemne

str. 5

r1_43_w_1

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

r1_43_fs_1

kryteria oceny

Na zakończenie wykładów studenci otrzymują zestaw tez. Każdy student
otrzymuje kartę z 6 zadaniami (4 zagadnienia do szerszego opisu, 2 – zadania do
uzupełnienia nazwiska, terminu-kluczowego itp.). Aby otrzymać pozytywne
zaliczenie student powinien w sposób pełny udzielić odpowiedzi na postawione
zagadnienia, używając odpowiedniej terminologii oraz powinien posiadać dobrą
orientację w podejmowanej problematyce teologiczno-antropologicznej. Student
powinien posiadać umiejętność integrowania zdobytej wiedzy z innymi
dyscyplinami poruszającymi kwestie teologiczno-antropologiczne.
Studenci udzielają odpowiedzi na piśmie. Kolokwium trwa 45 minut. Studenci
mogą skorzystać z tekstów źródłowych (Pismo św., dokumenty soborowe,
Katechizm Kościoła Katolickiego). W przypadku niezaliczenia kolokwium
pisemnego student ma możliwość poprawy w odpowiedzi ustnej.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński
Uczestniczą wszyscy studenci.
Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w oparciu o znajomość treści
proponowanych na wykładzie oraz z zaproponowanych tekstów dotyczących
podstawowych zagadnień Objawienia i wiary.

Nazwa:

Kolokwium ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Kod
r1_43_w_2

r1_43_fs_1
Dr Anna Maliszewska

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w oparciu o znajomość treści wykładów
oraz literatury obowiązkowej. Studenci otrzymają tezy do kolokwium.
Student otrzymuje 3 zagadnienia z zaproponowanych tez. Kolokwium będzie miało
na celu zweryfikowanie zdobytej przez studentów wiedzy.
Studenci przystępują do kolokwium po dwie osoby. Podczas odpowiedzi jednej
osoby, druga przygotowuje otrzymane zagadnienia.

Nazwa:

kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
r1_43_fs_2
osoba(-y)
dr Anna Maliszewska
przeprowadzająca(e) weryfikację

Kod
r1_43_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Nazwa

Praca pisemna

Na każde ćwiczenia studenci przygotowują krótkie zadanie domowe.
Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzone kolokwium obejmujące treści
poruszane za ćwiczeniach.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów+1 punkt, przy
czym 50% punktów można uzyskać za zadania domowe, a 50% za kolokwium
pisemne. Na ocenę wpływa aktywność na zajęciach.
Każdorazowe ćwiczenia.

Kod

r1_43_w_3

r1_43_fs_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. mgr Błażej Małolepszy (Doktorant)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Uczestniczą wszyscy studenci.
wymagania
1. Student ma do wyboru jeden z ok. 30 krótkich tekstów. W oparciu o wybrany
tekst przygotowuje pracę pisemną.
merytoryczne

2. Objętość pracy - od 1,5 do dwóch stron A4 wydruku komputerowego (czcionka
New Time Roman lub inna, 12, odstęp pojedynczy).
3. Student włącza do tekstu refleksje pochodzące z trzech różnych publikacji o
charakterze filozoficzno-religijno-rodzinnym.
kryteria oceny

Z pracy pisemnej można otrzymać następujące oceny: nzal, - zal, zal, +zal, ++zal.
Poszczególne oceny przybierają następujące wartości: a) nzal - 10%; b) - zal 20%; c) zal - 30%; d) + zal - 40%;e) ++ zal - 50% (całości oceny z ćwiczeń)

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Student może skorzystać z konsultacji Prowadzącego zajęcia w trakcie semestru.
Termin oddania pracy: do 15.12.2015.
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Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Pismo Święte o rodzinie (11-R1-14-r1_28)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

ks. dr Maciej Basiuk
2015/2016
letni
stacjonarne
Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 15% z r1_28_w_3, 35% z
r1_28_w_2, 50% z r1_28_w_1. Negatywna ocena z pojedynczego elementu skutkuje
negatywną oceną końcową modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody prowadzenia
zajęć
liczba godzin

r1_28_fs_1
ks. dr Maciej Basiuk
cały rocznik
Natchnienie biblijne.
Hermeneutyka biblijna (zwłaszcza pojęcie sensu Pisma Świętego).
Proforystyka.
Podstawy antropologii biblijnej.
Równość mężczyzny i kobiety w świetle opisów stworzenia świata i człowieka w Księdze
Rodzaju
Małżeństwo i rodzina w historii patriarchów.
Księgi mądrościowe o życiu rodzinnym.
Zwyczaje związane z zawieraniem małżeństwa (wybór, małżonki, ceremonia ślubna
itp.).
Sytuacja kobiety w Izraelu.
Dziecko w Izraelu.
Instytucja Go’ela oraz prawo lewiratu.
List rozwodowy.
Ideał małżeństwa w świetle Księgi Tobiasza.
Ewangelia dzieciństwa (Mt i Łk).
Nauka Jezusa oraz pozostałych tekstów Nowego testamentu o nierozerwalności
małżeństwa, a teksty dopuszczające rozejście (np. „przywilej Pawłowy”).
Obowiązki i przywileje członków rodziny w świetle tzw. „tablic domowych”.
Małżeństwo a przymierze Chrystusa z Kościołem.
jak w opisie modułu
40

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa

literatura uzupełniająca

adres strony www zajęć
informacje dodatkowe

nazwa

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody prowadzenia

str. 2

75
jak w opisie modułu
według planu zajęć
Aby lepiej słyszeć słowo Pana. Tom II. Biblia w dokumentach Kościoła, red. H. Lempa,
Wrocław 1997.
Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań-Warszawa 1986.
M. Babik, Słownik biblijny. Małżeństwo, rodzina, seksualność, Kraków 2009.
Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin 1997.
S. Jankowski, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Szczecin 2008.
K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina w Biblii, Katowice 1983.
R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Warszawa 2004.
Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek 1998.
A. Paciorek, Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003.
M. Babik, Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym, Kraków 2003.
M. Filipiak, Biblia o człowieku, Lublin 1979.
T. Jelonek, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007.
H. Langkammer, Życie człowieka w świetle Biblii, Rzeszów 2004.
E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym, Warszawa 2009.
G. Pindur, P. Pindur, On i ona w Biblii, Warszawa 1999.
A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny,
Kraków 2002.
Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.
F.H. Wight, Obyczaje krajów biblijnych, Warszawa 1999.
J. Załęski, Nierozerwalność małżeństwa według św. Pawła, Katowice 1992.

kod

r1_28_fs_2
ks. mgr lic. Dawid Ledwoń
1
Tematyka poszczególnych jednostek zajęciowych:
Zbiór ksiąg Pisma Świętego i pojęcia z nim związane.
Kanon – historia, tradycja, kryteria.
Tekst biblijny – dzieje i przekład.
Przepowiadanie Słowa Bożego.
Apokryfy Starego i Nowego Testamentu.
Teksty Pustyni Judzkiej.
Ochrona małżeństwa i rodziny w świetle Kpł 18.
Miłość oblubieńcza i równość płci w świetle Pnp.
Małżeństwo symbolem przymierza Boga z ludźmi w Księgach prorockich (Oz 1-3; Jr 2;
Ezch 16.23).
Termin „porneia” w tzw. „klauzulach rozwodowych” w Ewangelii wg św. Mateusza w
świetle innych tekstów Staro- i Nowotestamentalnych (Pwt 24,1-4; Ml 2,13-16; Mt
5,31-32; 19,3-12; Mk 10,2-12; Łk 16,18; 1,1-16).
Praca w grupach.
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zajęć

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa

literatura uzupełniająca
adres strony www zajęć
informacje dodatkowe

Analiza wybranej literatury.
Praca z narzędziami badawczymi i pomocami biblisty.
Elementy wykładu.
Praca z wybranymi tekstami Starego i Nowego Testamentu
20 h
30
Lektura materialna Pisma Świętego przygotowująca do testu.
Lektura podanej przez prowadzącego literatury uzupełniającej.
Według planu zajęć
M. Babik, Słownik biblijny. Małżeństwo, rodzina, seksualność, Kraków 2009.
S. Jankowski, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Szczecin 2008.
A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z
oryginału, komentarz, Częstochowa 2005.
A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 14-28. Wstęp, przekład z
oryginału, komentarz, Częstochowa 2008.
A. Tronina, Księga kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa
2006.
Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań - Warszawa 1986.
Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W przypadku
nieobecności należy zaliczyć materiał, który był przedmiotem zajęć w danym dniu.
Zaliczenie zaległych ćwiczeń w formie ustnej.

nazwa

kod

debata
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa
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r1_28_fs_3
ks. mgr lic. Dawid Ledwoń
2
Tematyka poszczególnych jednostek zajęciowych:
Sytuacja kobiety w świetle Starego Testamentu
Relacja mąż-żona w świetle Nowego Testamentu
Celibat czy małżeństwo?
Wychowanie dzieci w świetle ksiąg mądrościowych Starego Testamentu
Ocena zachowań homoseksualnych w Piśmie Świętym
jak w opisie modułu
5 x 1 h (dla każdej grupy)
5
jak w opisie modułu
Jednostka zajęciowa trwa 45 min.
M. Babik, Słownik biblijny. Małżeństwo, rodzina, seksualność, Kraków 2009.
S. Jankowski, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Szczecin 2008.
R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Warszawa 2004.
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literatura uzupełniająca
adres strony www zajęć
informacje dodatkowe
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Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek 1998.
S. Potocki, Rady mądrości, Lublin 1993.
B. Kuras, Święty Paweł o chrześcijańskiej czystości, Katowice 1987.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

r1_28_w_1
r1_28_fs_1, r1_28_fs_2
ks. dr Maciej Basiuk
cały rocznik
Tezy do egzaminu:
Rodzaje sensu wyrazowego.
Sens typiczny.
Kanon chrześcijański
Przekłady Pisma Świętego na język polski
Znaczenie odkryć w Qumran
Kwestia potomstwa w życiu Abrahama i Sary.
Małżeństwo Jakuba z Rachelą i Leą – blaski i cienie.
Wskaż błędy występujące w relacji ojciec-synowie w rodzinie Jakuba opisanej w Księdze
Rodzaju.
Jakie wskazówki odnośnie do wychowania dzieci dają Księgi mądrościowe?
Zwyczaje związane z zawieraniem małżeństwa (wybór, małżonki, ceremonia ślubna
itp.).
Sytuacja wdowy w Izraelu.
Dziecko w Izraelu.
Instytucja Go’ela.
Prawo lewiratu.
List rozwodowy.
Ideał małżeństwa w świetle Księgi Tobiasza.
„Przywilej Pawłowy” – kogo dotyczy i co powoduje?
Jak powinny wyglądać relacje pomiędzy małżonkami wg „tablic domowych”?
Jak powinny wyglądać relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi wg „tablic domowych”?
Równość płci na podstawie Rdz 1-2.
Miłość oblubieńcza i równość płci w świetle Pnp.
Małżeństwo symbolem przymierza Boga z ludźmi w Księgach prorockich.
Ochrona małżeństwa i rodziny w świetle Kpł 18.
W jakiej sytuacji kobieta współżyjąca z mężczyzną poza małżeństwem była niewinna?
Jaki jest stosunek Pisma Świętego do homoseksualizmu? W jaki sposób został on
przedstawiony?
Jakie jest znaczenie terminu „porneia” w tzw. „klauzulach rozwodowych” w Ewangelii
wg św. Mateusza?
Jak interpretowane są tzw. „klauzule rozwodowe” z Ewangelii wg św. Mateusza w
różnych wyznaniach chrześcijańskich?
Ocenie będzie podlegała wiedza dotycząca Pisma Świętego w ogólności oraz
zawartego w nim nauczania dotyczącego tematyki małżeńskiej i rodzinnej
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przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

każda osoba losuje 3 pytania, następnie ma 10 min. na przygotowanie i 10 min. na
odpowiedź ustną

nazwa

kod

test

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

r1_28_w_1
r1_28_fs_2
ks. mgr lic. Dawid Ledwoń
1
Znajomość następujących tekstów biblijnych:
Rdz 1-4.12-50; Rt; Tb; Pnp; Mt; Łk
Każda z części składa się z 10 fragmentów pochodzących ze wskazanej grupy ksiąg. Do
zaliczenia testu należy odnaleźć co najmniej 6 cytatów w danym kolokwium. Ocena
końcowa ćwiczeń wystawiana jest na podstawie sumy punktów zebranych w obu
częściach.
Rdz 1-4.12-50; Rt; Tb; Pnp (pierwsze kolokwium); Mt; Łk (drugie kolokwium).

nazwa

wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe
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kod

r1_28_w_3

r1_28_fs_3
ks. mgr lic. Dawid Ledwoń
2
Opracowanie konkretnego tematu do debaty na podstawie dostępnych źródeł
wskazanych przez prowadzącego.
Przygotowanie do ćwiczeń na podstawie wskazanej literatury.
Przygotowanie konspektu przez prowadzącego debatę.
Ocenie podlegać będzie głównie umiejętność rozumienia argumentów oponentów oraz
formułowania własnych argumentów w czasie ustnej debaty; aktywne uczestnictwo w
ćwiczeniach
W ramach zajęć student prezentuje swoje stanowisko, a następnie prowadzi dialog z
pozostałymi osobami ustosunkowując się do ich argumentów.
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Nazwa kierunku: Nauki o rodzinie
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
Sylabus modułu: język angielski (11-R1S-15-r1_51)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

mgr Krystyna Mendziuk, mgr Liliana Kałafatiuk
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Średnia arytmetyczna ocen z testów oraz wypowiedzi pisemnych. Ewentualne
oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane są do
średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach oraz frekwencja.
-

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

r1_51_fs_1
mgr Krystyna Mendziuk, mgr Liliana Kałafatiuk
31-ST-L30-ANG-B1.2
Treści programowe:
- zagadnienia gramatyczne:
Zastosowanie pierwszego i drugiego okresu warunkowego, określanie czynności
zwyczajowych w teraźniejszości i przeszłości. Wprowadzenie i utrwalenie wyrażeń
określających ilość, przedimków określonych i nieokreślonych, zasady stosowania
rzeczowników odsłownych i bezokoliczników.
-materiał leksykalny:
Wypowiadanie się na temat systemu edukacji w Wielkiej Brytanii obecnie i w
przeszłości. Opowiadanie o dobrych i złych doświadczeniach ze szkoły (leksyka z
dziedziny edukacji). Omawianie sytuacji hipotetycznych (np. co byś zrobił gdyby…).
Opisywanie przyszłego miejsca zamieszkania ( leksyka związana z rodzajami domów i
mieszkań). Zabieranie głosu w dyskusji na temat przyjaźni oraz sposobów jej
podtrzymywania z wykorzystaniem współczesnych technologii (komórka, Internet
itd). Prowadzenie rozmowy na temat niezdrowego trybu życia oraz sposobów jego
poprawienia (wyrażenia określające ilość, słowotwórstwo: budowa rzeczowników).
Omawianie różnic w zachowaniu, myśleniu, prowadzeniu rozmów oraz rozumieniu
świata przez kobiety i mężczyzn (łączniki zdaniowe, czasowniki i przymiotniki z
przyimkami). Opisywanie różnych form pracy zawodowej (leksyka związana z pracą,
płacą, promocją itd.) Wypowiadanie się na temat problemów w życiu zawodowym np.
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zmian zawodu, sposobów poszukiwania pracy.
-umiejętności: prowadzenie dyskusji w grupie, uprzejme wyrażanie przeciwnego
zdania w celu unikania kłótni, opisywanie odwiedzanych miejsc, wyrażanie opinii.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

-pisanie: redagowanie reklamy mieszkania lub domu zamieszczanego na stronie
internetowej; pisanie CV oraz listu motywacyjnego.
ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania, z
elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacja zwrotną, z udziałem pracy
własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej
(w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na
odległość i zastosowaniem TIK.
30
30
Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami
internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w
trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt,
prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.
Zajęcia w blokach 2-godzinnych raz w tygodniu, w pomieszczeniu Uniwersytetu,
według harmonogramu kierunku Nauki o Rodzinie
C.Oxenden, C.Latham-Koenig New English File intermediate, Oxford University Press
2009, Student’s Book, Workbook
- Raymond Murphy English Grammar in Use intermediate
Cambridge University Press 2010
- Mariusz Misztal “Tests in English Thematic Vocabulary” WSiP
1994 (Unit XV – Religion)
- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora
-

-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
Zaliczenie
kod(-y) zajęć
11-R1S-12-r1_34-2_fs_1
osoba(-y)
mgr Liliana Kałafatiuk
przeprowadzająca(-

r1_51_w_1
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e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
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31-ST-L30-ANG-B1.2
Opanowanie materiału gramatyczno-leksykalnego oraz nabycie sprawności
językowych określonych w treściach zajęć.
Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność
studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i
koniecznością powtórzenia modułu.
Oceną końcową jest średnia ważona ocen:
- z minimum 2 testów na semestr ( waga 2),
- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),
- za aktywne uczestnictwo w zajęciach (waga 1),

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Skala ocen:
90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)
84 - 89 % = db+ (dobry plus)
75 – 83 % = db (dobry)
69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)
60 - 68% = dst (dostateczny)
Testy sprawdzające zapowiedziane z 1-2-tygodniowym wyprzedzeniem,
weryfikacja form pisemnych i ustnych przygotowanych w ramach pracy własnej
studenta, ocena aktywności na zajęciach.
e-mail do lektora: liliana.kalafatiuk@us.edu.pl
Dyżury odbywane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie
spnjo@us.edu.pl.

