Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Wybrane zagadnienia współczesnej
antropologii (11-R2N-15-r2_1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

rok akademicki

2015/16

semestr

zimowy

forma studiów

niestacjonarne

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

W indeksie wpisana jest ocena końcowa modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod

wykład

R2_1_fns_1

prowadzący

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)
treści zajęć

Treścią wykładu są wybrane zagadnienia współczesnej metaantropogenezy
przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z
ewolucjonizmem i jego stosunkiem do paradygmatu religijnego (antropologia
teologiczna). Omawiane są także zagadnienia związane z ujęciem człowieka w
filozofiach personalistycznych i postmodernie. Szczególne miejsce w wykładzie
znajdzie omówienie pozornego konfliktu nauk przyrodniczych z religią w kwestii
kreacjonizmu i grzechu pierworodnego

metody
prowadzenia
zajęć

Jak w opisie modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

10

liczba godzin
pracy własnej
studenta

40

opis pracy
własnej
studenta

Praca własna studenta polega na przyswajaniu sobie oraz poszerzaniu
omawianych zagadnień poprzez lekturę wskazanych podręczników:
J. Życiński, Bóg i ewolucja, KUL, Lublin 2002
B. Szacka, J. Szacki (red.), Człowiek zwierzę społeczne, Czytelnik, W-wa
1991
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie (fragm.), Witmark, W-wa
1996

organizacja zajęć

Wszyscy studenci

literatura
obowiązkowa

J. Życiński, M. Heller, Dylematy ewolucji, ZNAK, Kraków
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie (fragm.),
Witmark, W-wa 1996

literatura
uzupełniająca

B. Szacka, J. Szacki (red.), Człowiek zwierzę społeczne, Czytelnik,
W-wa 1991
R. Darowski, Filozofia człowieka, WAM, Kraków 2002

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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Wydział

str. 3

nazwa

Kod

ćwiczenia

R2_1_fns_2

prowadzący

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)
treści zajęć

Treścią zajęć jest przedstawienie przez grupę studentów wcześniej
przeczytanego tekstu i dyskusja nad nim. Opracowywane teksty:
1. R. Dunbar, Nowa historia ewolucji człowieka, Copernicus Center
Press, Kraków 2014
2. J. Mascall, Filozofia człowieka i wszechświata, ZNAK, Kraków 1997

metody
prowadzenia
zajęć

Jak w opisie modułu

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

10

liczba godzin
pracy własnej
studenta

40

opis pracy
własnej
studenta

Praca własna studenta polega na wcześniejszym zaznajomieniu się z
tekstem stanowiącym przedmiot ćwiczeń i przygotowaniu referatu

organizacja zajęć Wszyscy studenci

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa

str. 4

Teksty źródłowe udostępniane przez prowadzacego

literatura
uzupełniająca

Jak w opisie wykładu

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Kolokwium pisemne

r2_1_w_1

kod(-y) zajęć

r2_1_fns_1

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację

Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 5

wymagania
merytoryczne

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w formie testu, w oparciu o
znajomość treści wykładów oraz treści podręczników:
J. Życiński, Delematy ewolucji, ZNAK, Kraków
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie (fragm.), Witmark, Wwa 1996
Tezy do kolokwium:
1. Współistnienie nauki i wiary
2. Pojęcie fundamentalizmu
3. Jan Paweł II a ewolucjonizm
4. Dwutorowość konfliktu przyrodoznawstwa i teologii w kwestii
stworzenia człowieka
5. Podstawowe założenia personalizmu
6. Człowiek w filozofii postmodernistycznej
7. Pojęcie kreacjonizmu i kreacjonizmu naukowego

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

nazwa

kod

Ocena aktywności na ćwiczeniach

r2_1_w_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

kod(-y) zajęć

str. 6

r2_1_fns_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

kryteria oceny

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

przebieg procesu
weryfikacji

Każdorazowe ćwiczenia

informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 7

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 8

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 9

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 10

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Wybrane zagadnienia współczesnej antropologii (11-R2S15-r2_1)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

rok akademicki

2015/16

semestr

zimowy

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

W indeksie wpisana jest ocena końcowa z modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod

wykład

R2_1_fs_1

prowadzący

Ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)
treści zajęć

Treścią wykładu są wybrane zagadnienia współczesnej metaantropogenezy
przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z
ewolucjonizmem i jego stosunkiem do paradygmatu religijnego (antropologia
teologiczna). Omawiane są także zagadnienia związane z ujęciem człowieka w
filozofiach personalistycznych i postmodernie. Szczególne miejsce w wykładzie
znajdzie omówienie pozornego konfliktu nauk przyrodniczych z religią w kwestii
kreacjonizmu i grzechu pierworodnego

metody
prowadzenia
zajęć

Jak w opisie modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

20

liczba godzin
pracy własnej
studenta

30

opis pracy
własnej
studenta

Praca własna studenta polega na przyswajaniu sobie oraz poszerzaniu
omawianych zagadnień poprzez lekturę wskazanych podręczników:
J. Życiński, Bóg i ewolucja, KUL, Lublin 2002
B. Szacka, J. Szacki (red.), Człowiek zwierzę społeczne, Czytelnik, W-wa
1991
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie (fragm.), Witmark, W-wa
1996

organizacja zajęć

Wszyscy studenci

literatura
obowiązkowa

J. Życiński, Bóg i ewolucja, KUL, Lublin 2002
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie (fragm.),
Witmark, W-wa 1996

literatura
uzupełniająca

B. Szacka, J. Szacki (red.), Człowiek zwierzę społeczne, Czytelnik,
W-wa 1991
R. Darowski, Filozofia człowieka, WAM, Kraków 2002

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

nazwa

Kod

ćwiczenia

R2_1_fs_2

prowadzący

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)
treści zajęć

Treścią zajęć jest przedstawienie przez grupę studentów wcześniej
przeczytanego tekstu i dyskusja nad nim. Opracowywane teksty:
1. R. Dunbar, Nowa historia ewolucji człowieka, Copernicus Center
Press, Kraków 2014
2. J. Mascall, Filozofia człowieka i wszechświata, ZNAK, Kraków 1997

metody
prowadzenia
zajęć

Jak w opisie modułu

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

10

liczba godzin
pracy własnej
studenta

40

opis pracy
własnej
studenta

Praca własna studenta polega na wcześniejszym zaznajomieniu się z
tekstem stanowiącym przedmiot ćwiczeń i przygotowaniu referatu

organizacja zajęć

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa

str. 4

Teksty źródłowe udostępniane przez prowadzącego

literatura
uzupełniająca

Jak w opisie wykładu

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Kolokwium pisemne

r2_1_w_1

kod(-y) zajęć

r2_1_fs_1

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski

grupa(-y)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 5

wymagania
merytoryczne

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w formie testu, w oparciu o
znajomość treści wykładów oraz treści podręczników:
J. Życiński, Bóg i ewolucja, KUL, Lublin 2002
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie (fragm.), Witmark, Wwa 1996
Tezy do kolokwium:
1. Współistnienie nauki i wiary
2. Pojęcie fundamentalizmu
3. Jan Paweł II a ewolucjonizm
4. Dwutorowość konfliktu przyrodoznawstwa i teologii w kwestii
stworzenia człowieka
5. Podstawowe założenia personalizmu
6. Człowiek w filozofii postmodernistycznej
7. Pojęcie kreacjonizmu i kreacjonizmu naukowego

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

nazwa

kod

Ocena aktywności na ćwiczeniach

r2_1_w_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

kod(-y) zajęć

str. 6

r2_1_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

kryteria oceny

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

przebieg procesu
weryfikacji

Każdorazowe ćwiczenia

informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 7

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 8

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 9

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 10

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopnia
Sylabus modułu: Bioetyka wobec wyzwań współczesności (11-R2N-15-r2_2)

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

ks. dr Wojciech Surmiak
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 30%
oceny stanowi ocena z ćwiczeń a 70% to wynik egzaminu.
Zapis w indeksie:

Bioetyka wobec wyzwań współczesności – ćwiczenia
Bioetyka wobec wyzwań współczesności – egzamin
Bioetyka wobec wyzwań współczesności – ocena końcowa modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

Bioetyka wobec wyzwań współczesności - 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:
r2_2_fns_1

ks. dr Wojciech Surmiak
Wszyscy Studenci

Wykład służący zdobyciu wiedzy na temat szczegółowych zagadnień bioetycznych.

Jak w opisie modułu
20
100
praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy dot.
wskazanych zagadnień podstawowych oraz lekturę wybranych tekstów poszerzających
wiedzę; przygotowanie do egzaminu

Zgodnie z harmonogramem zajęć
Grabczak Z., Problematyka etyczna patologii ciąży, Lublin 2005.
Kowalski E., Osoba i bioetyka, Zagadnienie biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 2009.
Lucas Lucas R., Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.
Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia,
Olsztyn 2004.
Machinek M., Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego życia,
Olsztyn 2004.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Bartoszek A., Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty medycyny paliatywnej,
Katowice 2000.
Biasaga T., Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006.
Bortkiewicz P., Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000.
Etyczne aspekty diagnostyki genetycznej, red. A. Marcol, Opole 1998.
Kieniewicz P., Człowiek niewygodny, człowiek niepotrzebny, Dyskusja antropologiczna w bioetyce
amerykańskiej, Lublin 2010.
Kraj T., Granice genetycznego ulepszania człowieka, Kraków 2010.
Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.
Norkowski J.M., Medycyna na krawędzi, Ewolucja definicji śmierci człowieka w kontekście
transplantacji narządów, Radom 2011.
Otowicz R., Styka życia, Biomedyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego, Kraków
1998.
Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
Warzeszak S., Bioetyka w obronie życia człowieka, Kraków 2011.
Wolski J., Bioetyka w perspektywie personalizmu. Studium w świetle myśli naukowej biskupa Elio
Sgreccii, Łódź 2008.
Wróbel J., Człowiek i medycyna, Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999.

Nazwa:

Bioetyka wobec wyzwań współczesności - 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

str. 2

Kod
r2_2_fns_2

ks. dr Grzegorz Ciuła
Wszyscy studenci w dwóch grupach ćwiczeniowych

Omawiane są dokumenty Kościoła a także międzynarodowe i polskie akty prawne regulujące
kwestie bioetyczne związane zarówno z początkiem, środkiem jak i końcem życia ludzkiego.
Ćwiczenia polegające na lekturze i analizie wybranych fragmentów tekstów z bioetyki
szczegółowej.

10
40
Przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów i przygotowanie do
kolokwium.

2 godziny co drugi tydzień
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Watykan 1995.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży Questio de abortu, Watykan 1974.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji Iura et bona, Watykan 1980.
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego
przekazywania Donum vitae, Watykan 1987.
Kongregacja Nauki Wiary, instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Dognitas
personae, Watykan 2008.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 3

Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące
sterylizacji w szpitalach katolickich Quaecumque sterilisatio, Watykan 1975.
Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania dotyczące sztucznego odżywiania i nawadniania,
Watykan 2007.
Papieska Rada Cor Unum, Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających,
Watykan 1976.
Papieska Akademia Nauk, Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym ustaleniu momentu
śmierci, Watykan 1985.

Zapis w indeksie:
Bioetyka wobec wyzwań współczesności – ćwiczenia

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa:
egzamin ustny
r2_2_fns_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Wojciech Surmiak
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wszyscy Studenci
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

Nazwa:

Kod
r2_2_w_1

weryfikacja efektów modułu w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie
literaturę

Oceny od A (5) do F (2)
Studenci mają prawo wyboru sposobu przebiegu weryfikacji:
Albo egzamin pisemny:
na który składają się 3 kolokwia przeprowadzane w trakcie
semestru (bioetyka ogólna, biogeneza, bioterapia)
Ocena ustalana jest według wzoru: 3x5pkt=15pkt (14-15=A;
13=B; 10-12=C; 9=D; 7-8=E; 0-6,5=FX)
Albo egzamin ustny:
Losowanie trzech spośród dostarczonych uprzednio tez
obejmujących cały zakres materiału.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest odpowiedź na dwa
spośród wylosowanych zagadnień.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze
zaliczenie ćwiczeń.
Kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

kolokwium pisemne

str. 4

r2_2_w_1

r2_2_fns_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
ks. dr Grzegorz Ciuła
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wszyscy Studenci

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Weryfikacja opanowania treści realizowanych podczas ćwiczeń i uzupełnionych o
wskazaną w sylabusie literaturę

Skala: Bdb 5,0 (A) - Ndst 2,0 (F)
Kolokwia pisemne potwierdzające znajomość treści i
rozumienia lektur obowiązkowych (na wszystkich zajęciach
poza pierwszymi i ostatnimi).
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu
i zaliczenia całości modułu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopnia
Sylabus modułu: Bioetyka wobec wyzwań współczesności (11-R2S-15-r2_2)

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

ks. dr Wojciech Surmiak
2015/2016
letni
stacjonarne
Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 30%
oceny stanowi ocena z ćwiczeń a 70% to wynik egzaminu.
Zapis w indeksie:

Bioetyka wobec wyzwań współczesności – ćwiczenia
Bioetyka wobec wyzwań współczesności – egzamin
Bioetyka wobec wyzwań współczesności – ocena końcowa modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

Bioetyka wobec wyzwań współczesności - 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:
r2_2_fs_1

ks. dr Wojciech Surmiak
Wszyscy Studenci

Wykład służący zdobyciu wiedzy na temat szczegółowych zagadnień bioetycznych.

Jak w opisie modułu
30
45
praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy dot.
wskazanych zagadnień podstawowych oraz lekturę wybranych tekstów poszerzających
wiedzę; przygotowanie do egzaminu

3 godziny tygodniowo
Grabczak Z., Problematyka etyczna patologii ciąży, Lublin 2005.
Kowalski E., Osoba i bioetyka, Zagadnienie biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 2009.
Lucas Lucas R., Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.
Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia,
Olsztyn 2004.
Machinek M., Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego życia,
Olsztyn 2004.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Bartoszek A., Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty medycyny paliatywnej,
Katowice 2000.
Biasaga T., Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006.
Bortkiewicz P., Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000.
Etyczne aspekty diagnostyki genetycznej, red. A. Marcol, Opole 1998.
Kieniewicz P., Człowiek niewygodny, człowiek niepotrzebny, Dyskusja antropologiczna w bioetyce
amerykańskiej, Lublin 2010.
Kraj T., Granice genetycznego ulepszania człowieka, Kraków 2010.
Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.
Norkowski J.M., Medycyna na krawędzi, Ewolucja definicji śmierci człowieka w kontekście transplantacji
narządów, Radom 2011.
Otowicz R., Styka życia, Biomedyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego, Kraków
1998.
Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
Warzeszak S., Bioetyka w obronie życia człowieka, Kraków 2011.
Wolski J., Bioetyka w perspektywie personalizmu. Studium w świetle myśli naukowej biskupa Elio
Sgreccii, Łódź 2008.
Wróbel J., Człowiek i medycyna, Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999.

Nazwa:

Bioetyka wobec wyzwań współczesności - 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

str. 2

Kod
r2_2_fs_2

ks. dr Wojciech Surmiak
Wszyscy studenci w dwóch grupach ćwiczeniowych

Omawiane są dokumenty Kościoła a także międzynarodowe i polskie akty prawne regulujące
kwestie bioetyczne związane zarówno z początkiem, środkiem jak i końcem życia ludzkiego.
Ćwiczenia polegające na lekturze i analizie wybranych fragmentów tekstów z bioetyki
szczegółowej.

15
35
Przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów i przygotowanie do
kolokwium.

2 godziny co drugi tydzień
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Watykan 1995.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży Questio de abortu, Watykan 1974.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji Iura et bona, Watykan 1980.
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego
przekazywania Donum vitae, Watykan 1987.
Kongregacja Nauki Wiary, instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Dognitas
personae, Watykan 2008.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 3

Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące
sterylizacji w szpitalach katolickich Quaecumque sterilisatio, Watykan 1975.
Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania dotyczące sztucznego odżywiania i nawadniania,
Watykan 2007.
Papieska Rada Cor Unum, Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających,
Watykan 1976.
Papieska Akademia Nauk, Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym ustaleniu momentu
śmierci, Watykan 1985.

Zapis w indeksie:
Bioetyka wobec wyzwań współczesności – ćwiczenia

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa:
egzamin ustny
r2_2_fs_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Wojciech Surmiak
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wszyscy Studenci
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

Nazwa:

Kod
r2_2_w_1

weryfikacja efektów modułu w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie
literaturę

Oceny od A (5) do F (2)
Studenci mają prawo wyboru sposobu przebiegu weryfikacji:
Albo egzamin pisemny:
na który składają się 3 kolokwia przeprowadzane w trakcie
semestru (bioetyka ogólna, biogeneza, bioterapia)
Ocena ustalana jest według wzoru: 3x5pkt=15pkt (14-15=A;
13=B; 10-12=C; 9=D; 7-8=E; 0-6,5=FX)
Albo egzamin ustny:
Losowanie trzech spośród dostarczonych uprzednio tez
obejmujących cały zakres materiału.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest odpowiedź na dwa
spośród wylosowanych zagadnień.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze
zaliczenie ćwiczeń.
Kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

kolokwium pisemne

str. 4

r2_2_w_1

r2_2_fs_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
ks. dr Wojciech Surmiak
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wszyscy Studenci

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Weryfikacja opanowania treści realizowanych podczas ćwiczeń i uzupełnionych o
wskazaną w sylabusie literaturę

Skala: Bdb 5,0 (A) - Ndst 2,0 (F)
Kolokwia pisemne potwierdzające znajomość treści i
rozumienia lektur obowiązkowych (na wszystkich zajęciach
poza pierwszymi i ostatnimi).
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu
i zaliczenia całości modułu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2N-15-r2_3)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Mariola Kozubek

2015/16
zimowy
niestacjonarne
Ocena końcowa to średnia wagowa dwóch ocen: z pisemnego kolokwium (70%)
oraz z pracy pisemnej (30%).
Konsultacje: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r2_3_fns_1

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci

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

Jak w opisie modułu

Pojęcia: nauka, wiedza, poznanie. Rozmaitość i jedność nauk; klasyfikacja nauk; funkcje nauki.
Cechy i zasady poznania naukowego. Metodologia nauki a metodologia nauk. Podstawowa
siatka pojęciowa w metodologii nauk o rodzinie. Metody badawcze w naukach
humanistycznych i społecznych. Metodologiczna specyfika badań nad rodziną. Zasady:
diagnozowania rodziny oraz dziecka w sytuacji rodzinnej i szkolnej; organizacji i
przeprowadzania badań nad rodziną. Specyfika badań jakościowych i ilościowych; metody i
techniki badawcze; interpretacja wyników badań.

15
60
Lektura zadanych tekstów w celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy na tematy
przedstawione na wykładach; przygotowanie do kolokwium.
Wg planu
Ablewicz K., Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki, Horyzonty Wychowania 1
(2002). Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992. s. 345-370.
Kuc B. R., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, Warszawa 2012. Kamiński S., Nauka i metoda.
Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1992. Goriszowski W., Badania pedagogiczne w
zarysie, Warszawa 2005. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

2007. Kruger H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk
2005. Rubacha K., Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych, w: red. Kwieciński
Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, Warszawa 2005, s. 34-58.
Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, Kraków
2003. Bocheński J., Współczesne metody myślenia. Poznań 1992. Hajduk Z., Ogólna
metodologia nauk, Lublin2001. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie
ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001. Metodologia pedagogiki zorientowanej
humanistycznie, red. Kubinowski D., Nowak M., Kraków 2006.

Płaszczyzna konsultacji: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

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

r2_3_fs_1
dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wiedza z treści wykładów oraz zdobyta na podstawie lektury wskazanej literatury
przedmiotu.
W celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych
pytań. Ocena z kolokwium jest ostateczną oceną zaliczenia wykładów.
Test pisemny (30-minutowy), 8 pytań jednokrotnego wyboru i otwartych, po którym
następuje jego omówienie.
Szczegółowe tezy do kolokwium zostają udostępnione na stronie wsparcia dydaktyki
najpóźniej na tydzień przed kolokwium.

nazwa

kod
r2_3_w_2

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

kod
r2_3_w_1

r2_3_fs_1
dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Sprawdzenie umiejętności organizacji badań nad rodziną; doboru właściwych
metod i technik badawczych, opracowania i interpretacji wyników.
Merytoryczna i stylistyczna poprawność opracowania.
Do końca semestru student przygotuje pisemnie (maks. 4 strony) opis przebiegu
diagnozowania (lub badania) konkretnego przypadku rodziny dysfunkcyjnej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Mariola Kozubek
2015/16
zimowy
stacjonarne
średnia arytmetyczna ocen końcowych uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach
Płaszczyzna konsultacji: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL
UŚ

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r2_3_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
Pojęcia: nauka, wiedza, poznanie. Rozmaitość i jedność nauk; klasyfikacja nauk;
funkcje nauki. Podstawowa siatka pojęciowa w metodologii badań, w tym w
metodologii nauk o rodzinie. Cechy poznania naukowego. Metodologia nauki a
metodologia nauk. Język jako narzędzie poznania i komunikacji. Metody badawcze,
metodologiczna specyfika badań nad rodziną.
Jak w opisie modułu
15
35
Lektura zadanych tekstów w celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy na tematy
przedstawione na wykładach; przygotowanie do kolokwium
Czwartek, godz. 14.15-15.45, sala 101 od 8 października do 26 listopada
Ablewicz K., Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki, Horyzonty
Wychowania 1 (2002). Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa1983.
Bocheński J., Współczesne metody myślenia. Poznań 1992. Bronk A., Rozumienie –
Dzieje – Język. Filozofia hermeneutyczna H.–G. Gadamera, Lublin 1988. Bronk A.,
Wielość nauk i jedność nauki. Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne, w: S.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Kamiński. Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992. s. 345-370.
Kuc B. R., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, Warszawa 2012. Kamiński S., Nauka i
metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wydanie IV poprawione. Lublin 1992.
Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej,
Kraków 2003. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin2001. Pilch T., Bauman T.,
Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.
Płaszczyzna konsultacji: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

nazwa

kod
r2__3_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
Zapoznanie z zasadami: diagnozowania rodziny oraz dziecka w sytuacji rodzinnej i
szkolnej; organizacji i przeprowadzania badań nad rodziną oraz metodami i technikami
badawczymi. Specyfika badań jakościowych i ilościowych; metody i techniki badawcze;
interpretacja wyników badań. W oparciu o konkretne badania (wybrane z literatury
przedmiotu) wskazanie na specyfikę badań nad rodziną.
Jak w opisie modułu
10
15
Przygotowanie się do ćwiczeń (wykaz wszystkich tematów zostaje podany na początku
zajęć) w oparciu o lekturę zadanych tekstów z literatury przedmiotu. Przygotowanie
wystąpienia ustnego na dwa tematy wskazane przez prowadzącego; opracowanie
pisemne zagadnień (max 3 strony) oraz ich ustna prezentacja podczas zajęć.
Przygotowanie się do kolokwium końcowego obejmującego wszystkie zagadnienia
podejmowane podczas ćwiczeń.
Zajęcia 1,5 godzinne od 3.12.2015 do 14.01.2016.

Gajdzica A., Minczanowska A., Stokłosa M., red. Orientacje jakościowe w badaniach
pedagogicznych, Cieszyn – Kraków 2011. Goriszowski W., Badania pedagogiczne w
zarysie, Warszawa 2005. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego,
Katowice 2007. Kruger H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o
wychowaniu, Gdańsk 2005. Kubinowski D., Nowak M., red., Metodologia pedagogiki
zorientowanej humanistycznie, Kraków 2006. Rubacha K., Metody zbierania danych w
badaniach pedagogicznych, w: red. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik
akademicki 1, Warszawa 2005, s. 34-58. Nowaczyk A., Czy słowa do czegoś się
odnoszą? oraz Wiśniewski A., Kilka uwag o pytaniach rozstrzygnięcia w: Myśli o języku,
nauce i wartościach, red. Strawiński W., Grygianiec, Brożek A., Warszawa 2006.
Bronk A., Nauki humanistyczne i kultura logiczno-metodologiczna, "Edukacja
Humanistyczna" 1-2(2004), s. 18-26. Kubinowski D., Pedagogiczne myślenie
humanistyczne jako kategoria metodologiczna, w: Metodologia pedagogiki
zorientowanej humanistycznie, red. Kubinowski D., Nowak M., Kraków 2006, s. 171180.
Płaszczyzna konsultacji: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

nazwa

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Wszyscy studenci
Wiedza z treści wykładów oraz zdobyta na podstawie lektury wskazanej literatury
przedmiotu; wiedza z zagadnień prezentowanych podczas ćwiczeń.
Wykład: tekst 8 pytań (jednokrotnego wyboru i otwartych). W celu zaliczenia
trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych pytań. Ocena z kolokwium z
wykładów jest ostateczną oceną zaliczenia wykładów.
Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia ważona: 70% z kolokwium i 30% z ustnej
wypowiedzi.
Dwa kolokwia pisemne: pierwsze z treści wykładów oraz wiedzy zdobytej na
podstawie lektury wskazanej literatury przedmiotu; drugie z zagadnień
opracowanych podczas ćwiczeń. Testy pisemne (30-minutowe), po których
następuje ich omówienie.
Szczegółowe tezy do kolokwium zostają udostępnione na stronie wsparcia
dydaktyki najpóźniej na tydzień przed kolokwium.

Wystąpienia ustne

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r2_3_w_3

r2_3_fs_2
Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
umiejętność posługiwania się językiem naukowym, zwłaszcza z zakresu metodologii
badań nad rodziną oraz znajomość różnorodnych podejść metodologicznych w
badaniach nad rodziną.
Poprawna merytorycznie wypowiedź na zadane tematy.
Student prezentuje dwa tematy opracowane indywidualnie i podczas pracy w
zespole problemowym.

nazwa

kod
r2_3_w_2

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

kod
r2_3_w_1

r2_3_fs_1 (wykład) i r2_3_fs_2 (ćwiczenia)
Dr Mariola Kozubek

nazwa

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

str. 4

r2_3_fs_2
Dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
wiedza z zakresu: organizacji badań nad rodziną, doboru właściwych metod i

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 5

technik badawczych, opracowania i interpretacji wyników oraz wnioskowania i
formułowania wniosków.
Poprawność merytoryczna i stylistyczna dwóch opracowanych tematów.
Student przedkłada temat opracowany pisemnie w zespole problemowym w dniu
prezentacji ustnej.
Praca pisemna jest przekazana w formie wydrukowanej i elektronicznej (plik
Word).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Uzależnienia i współuzależnienie (11-R2N-15-r2_5)
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
niestacjonarne
Średnia arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium oraz z egzaminu ustnego.
Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane
są do średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach oraz pozytywna ocena z kolokwium z języka
angielskiego
W indeksie wpisane zostaną: ocena końcowa modułu, ocena z kolokwium,
ocena z egzaminu.

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

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

wykład

kod

r2_5_fns_1

dr Marek Wójtowicz

1. Definicje uzależnienia.
2. Rodzaje problemów alkoholowych. Objawowa definicja uzależnienia od alkoholu.
3. Uzależnienie od alkoholu: diagnoza, etiologii, cechy.
4. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu.
5. Pomoc osobie uzależnionej: typowe błędy, pomoc profesjonalna.
6. Wspólnota Anonimowych Alkoholików: historia, program 12 Kroków, 12 Tradycji.
7. Współuzależnienie.
8. Rodzina z problemem alkoholowym.
9. Narkomania.

jak w opisie modułu
20
80

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium i
egzaminu
zajęcia w blokach (wykłady i ćwiczenia)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

S. Brown, Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia
L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka
V.E. Johnson, Od jutra nie piję
W. Sztander, Poza kontrolą
Anonimowi Alkoholicy
G.G. May, Uzależnienie i łaska
E. Woydyłło, Początek drogi

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

Podczas wykładu student jest zaznajamiany ze specjalistyczną terminologią z zakresu
uzależnień w języku angielskim.

nazwa

ćwiczenia

kod

r2_5_fns_2

prowadzący
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

treści zajęć

1. Interwencja wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
2. Terapia uzależnienia od alkoholu: etapy, aspekty moralne i duchowe.
3. Zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików.
4. Programy trzeźwienia.
5. Rodzina z problemem alkoholowym.
6. Dorosłe Dzieci Alkoholików.
7. Inne uzależnienia.
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

10
40
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
zajęcia w blokach (wykłady i ćwiczenia)
V.E. Johnson, Od jutra nie piję
W. Sztander, Interwencja wobec osoby uzależnionej
E. Woydyłło, Początek drogi
Przesłanie nadziei. Przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości, red. M. Dziewiecki
W. Sztander, Poza kontrolą
J.G. Woititz, Dorosłe dzieci alkoholików

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

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

nazwa

ćwiczenia w małej grupie

prowadzący
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

treści zajęć

Ćwiczenie umiejętności praktycznych:
1. Interwencja wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
2. Zachowanie w sytuacji nietrzeźwości klienta.
3. Kierowanie klienta na poradę w placówce terapii uzależnień.
4. Psychodrama: rodzina alkoholowa.
5. Rozmowa z osobą współuzależnioną.
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

str. 3

kod

r2_5_fns_3

10
15
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę
pięć terminów zajęć x 2 godziny
W. Sztander, Interwencja wobec osoby uzależnionej
W. Sztander, Poza kontrolą

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

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kolokwium pisemne

kod

r2_5_w_1

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

r2_5_fns_1, r2_5_fns_2
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w plikach: plan wykładów i plan ćwiczeń
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

str. 4

punktów.
Student otrzymuje test o charakterze mieszanym (test wielokrotnego wyboru, test
prawda/fałsz, test lukowy, zadania opisowe) i ma 40 minut na jego rozwiązanie.

egzamin ustny

kod

r2_5_w_2

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

r2_5_fns_1, r2_5_fns_2
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Znajomość wiedzy i opanowanie umiejętności wyszczególnionych w pliku: tezy do
egzaminu (dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
O ocenie decyduje jakość odpowiedzi na zadane pytania.
Student otrzymuje dwa pytania dotyczące podanych uprzednio zagadnień i ma około 10
minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

nazwa

ocena aktywności na ćwiczeniach

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

r2_5_fns_2
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

zaangażowanie w przebieg zajęć, przygotowanie referatu

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa
kod(-y) zajęć

kod

r2_5_w_3

Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (np. odgrywanie
wyznaczonych ról w ćwiczeniach umiejętności i psychodramach), przygotowanie
wyznaczonego zagadnienia i przedstawienie go podczas ćwiczeń. Aktywność
studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie.
Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.

kolokwium z języka angielskiego
r2_5_fns_1

kod

r2_5_w_4

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 5

osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Znajomość terminologii z zakresu uzależnień w j. angielskim, umiejętność
tłumaczenia tekstu dotyczącego uzależnień.
Oceniona zostanie poprawność tłumaczenia: terminologii oraz tekstów. Kolokwium
zostaje ocenione pozytywnie bądź negatywnie.
Student otrzymuje test i ma 20 minut na wypełnienie go.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Uzależnienia i współuzależnienie (11-R2S-15-r2_5)
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 arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium oraz z egzaminu ustnego.
Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane
są do średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach oraz pozytywna ocena z kolokwium z języka
angielskiego
W indeksie wpisane zostaną: ocena końcowa modułu, ocena z kolokwium,
ocena z egzaminu.

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

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

wykład

kod

r2_5_fs_1

dr Marek Wójtowicz

1. Definicje uzależnienia.
2. Rodzaje problemów alkoholowych. Objawowa definicja uzależnienia od alkoholu.
3. Uzależnienie od alkoholu: diagnoza, etiologii, cechy.
4. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu.
5. Pomoc osobie uzależnionej: typowe błędy, pomoc profesjonalna.
6. Wspólnota Anonimowych Alkoholików: historia, program 12 Kroków, 12 Tradycji.
7. Współuzależnienie.
8. Rodzina z problemem alkoholowym.
9. Narkomania.

jak w opisie modułu
20
85

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium i
egzaminu
zajęcia co dwa tygodnie, 7 x 3 godziny

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

S. Brown, Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia
L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka
V.E. Johnson, Od jutra nie piję
W. Sztander, Poza kontrolą
Anonimowi Alkoholicy
G.G. May, Uzależnienie i łaska
E. Woydyłło, Początek drogi

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

Podczas wykładu student jest zaznajamiany ze specjalistyczną terminologią z zakresu
uzależnień w języku angielskim.

nazwa

ćwiczenia

prowadzący
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

treści zajęć

1. Fazy uzależnienia, destrukcja alkoholowa.
2. Interwencja wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
3. Terapia uzależnienia od alkoholu: etapy, aspekty moralne i duchowe.
4. Zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików.
5. Programy trzeźwienia.
6. Kościelne inicjatywy abstynenckie.
7. Kluby abstynenta.
8. Rodzina z problemem alkoholowym.
9. Dorosłe Dzieci Alkoholików.
10. Inne uzależnienia.

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

r2_5_fs_2

jak w opisie modułu
10
40

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
zajęcia co dwa tygodnie, 7 x 3 godziny
V.E. Johnson, Od jutra nie piję
W. Sztander, Interwencja wobec osoby uzależnionej
E. Woydyłło, Początek drogi
Przesłanie nadziei. Przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości, red. M. Dziewiecki
J.G. Woititz, Dorosłe dzieci alkoholików

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

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

informacje
dodatkowe

nazwa

ćwiczenia w małej grupie

prowadzący
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

treści zajęć

Ćwiczenie umiejętności praktycznych:
1. Interwencja wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
2. Zachowanie w sytuacji nietrzeźwości klienta.
3. Kierowanie klienta na poradę w placówce terapii uzależnień.
4. Psychodrama: rodzina alkoholowa.
5. Rozmowa z osobą współuzależnioną.
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

kod

r2_5_fs_3

10 x 3 (liczba grup)
10
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę
pięć terminów zajęć x 2 godziny
W. Sztander, Interwencja wobec osoby uzależnionej
W. Sztander, Poza kontrolą

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

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

kolokwium pisemne
r2_5_fs_1, r2_5_fs_2
dr Marek Wójtowicz

kod

r2_5_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 4

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

nazwa

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w plikach: plan wykładów i plan ćwiczeń
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych
punktów.
Student otrzymuje test o charakterze mieszanym (test wielokrotnego wyboru, test
prawda/fałsz, test lukowy, zadania opisowe) i ma 40 minut na jego rozwiązanie.

egzamin ustny

kod

r2_5_w_2

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

r2_5_fs_1, r2_5_fs_2
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Znajomość wiedzy i opanowanie umiejętności wyszczególnionych w pliku: tezy do
egzaminu (dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
O ocenie decyduje jakość odpowiedzi na zadane pytania.
Student otrzymuje dwa pytania dotyczące podanych uprzednio zagadnień i ma około 10
minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

nazwa

ocena aktywności na ćwiczeniach

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

r2_5_fs_2, r2_5_fs_3
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

zaangażowanie w przebieg zajęć, przygotowanie referatu

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r2_5_w_3

Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (np. odgrywanie
wyznaczonych ról w ćwiczeniach umiejętności i psychodramach), przygotowanie
wyznaczonego zagadnienia i przedstawienie go podczas ćwiczeń. Aktywność
studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie.
Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

nazwa

kolokwium z języka angielskiego

str. 5

kod

r2_5_w_4

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

r2_5_fs_1
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Znajomość terminologii z zakresu uzależnień w j. angielskim, umiejętność
tłumaczenia tekstu dotyczącego uzależnień.
Oceniona zostanie poprawność tłumaczenia: terminologii oraz tekstów. Kolokwium
zostaje ocenione pozytywnie bądź negatywnie.
Student otrzymuje test i ma 20 minut na wypełnienie go.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Profilaktyka uzależnień (11-R2N-15-r2_6)
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
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa modułu jest oceną z kolokwium. W przypadku oceny
niedostatecznej – następnie poprawionej – okm to średnia arytmetyczna obu
ocen.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny
własnego projektu programu profilaktycznego oraz pozytywna ocena
aktywności na ćwiczeniach.
W indeksie wpisana zostanie jedynie ocena końcowa 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
zajęć

wykład

kod

r2_6_fns_1

dr Marek Wójtowicz
1. Podstawowe informacje nt. profilaktyki.
2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Grupy ryzyka i poziomy profilaktyki.
3. Strategie profilaktyczne: założenia, cele, działania, skuteczność.
4. Tworzenie programów profilaktycznych.
5. Skuteczność programów profilaktycznych.
6. Czynniki zmniejszające skuteczność programów profilaktycznych. Szkodliwość
programów profilaktycznych.
jak w opisie modułu
10
15
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
zajęcia w blokach (wykłady i ćwiczenia): 5 x 4h

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień
Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień
J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki
K. Wojcieszek, Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki
A. Arendarska, K. Wojcieszek, Przygotowanie do profilaktyki domowej
Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków
W zgodzie z sobą i z innymi, red. J. Szempruch
http://el2.us.edu.pl/wt/

nazwa

ćwiczenia

prowadzący
grupa(-y)

mgr Dominika Frąckowiak

treści zajęć

1. Realizacja elementów istniejących programów profilaktycznych.
2. Tworzenie własnego programu profilaktycznego.
3. Realizacja elementów własnego programu profilaktycznego.

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_6_fns_2

jak w opisie modułu
10
40

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie realizacji istniejącego
i własnego programu, tworzenie własnego programu profilaktycznego.
zajęcia w blokach (wykłady i ćwiczenia): 5 x 4h
J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki
A. Arendarska, K. Wojcieszek, Przygotowanie do profilaktyki domowej
Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków
W zgodzie z sobą i z innymi, red. J. Szempruch
http://el2.us.edu.pl/wt/

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

kolokwium pisemne

r2_6_w_1

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

r2_6_fns_1
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w pliku: tematyka wykładów (dostępne
na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych
punktów.
Student otrzymuje test o charakterze mieszanym (test wielokrotnego wyboru, test
prawda/fałsz, test lukowy, zadania opisowe) i ma 40 minut na jego rozwiązanie.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

praca pisemna

kod
r2_6_w_1; r2_6_w_2

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

r2_6_fns_2
mgr Dominika Frąckowiak

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Przygotowanie, w grupie trzyosobowej (wyjątkowo dwuosobowej), własnego
projektu programu profilaktycznego.
Program ma być poprawnie skonstruowany zarówno pod względem formalnym,
jak i treściowym. Projekt zostaje oceniony pozytywnie bądź negatywnie.
Grupa oddaje swój projekt. Podczas konsultacji z prowadzącym, studenci
dowiadują się o ocenie oraz o szczegółowych uwagach dotyczących projektu.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

ocena aktywności na ćwiczeniach

kod

r2_6_w_3

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

r2_6_fns_2
mgr Dominika Frąckowiak

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Przygotowanie fragmentów istniejącego i własnego programu profilaktycznego i
przedstawienie ich podczas ćwiczeń.
Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (realizacja fragmentów
programów profilaktycznych, udział w dyskusji, udzielanie informacji zwrotnych).
Aktywność studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Profilaktyka uzależnień (11-R2S-15-r2_6)
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
letni
stacjonarne
Ocena końcowa modułu jest oceną z kolokwium. W przypadku oceny
niedostatecznej – następnie poprawionej – okm to średnia arytmetyczna obu
ocen.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny
własnego projektu programu profilaktycznego oraz pozytywna ocena
aktywności na ćwiczeniach.
W indeksie wpisana zostanie jedynie ocena końcowa 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
zajęć

wykład

kod

r2_6_fs_1

dr Marek Wójtowicz
1. Podstawowe informacje nt. profilaktyki.
2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Grupy ryzyka i poziomy profilaktyki.
3. Strategie profilaktyczne: założenia, cele, działania, skuteczność.
4. Tworzenie programów profilaktycznych.
5. Skuteczność programów profilaktycznych.
6. Czynniki zmniejszające skuteczność programów profilaktycznych. Szkodliwość
programów profilaktycznych.
jak w opisie modułu
10
15
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
zajęcia raz w tygodniu, 5 x 2 godziny

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień
Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień
J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki
K. Wojcieszek, Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki
A. Arendarska, K. Wojcieszek, Przygotowanie do profilaktyki domowej
Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków
W zgodzie z sobą i z innymi, red. J. Szempruch
http://el2.us.edu.pl/wt/

nazwa

ćwiczenia

prowadzący
grupa(-y)

mgr Dominika Frąckowiak

treści zajęć

1. Realizacja elementów istniejących programów profilaktycznych.
2. Tworzenie własnego programu profilaktycznego.
3. Realizacja elementów własnego programu profilaktycznego.

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_6_fs_2

jak w opisie modułu
15
35

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie realizacji
istniejącego i własnego programu, tworzenie własnego programu profilaktycznego.
7 x 2 godziny + 1 x 1 godzina
J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki
A. Arendarska, K. Wojcieszek, Przygotowanie do profilaktyki domowej
Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków
W zgodzie z sobą i z innymi, red. J. Szempruch
http://el2.us.edu.pl/wt/

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

kolokwium pisemne

r2_6_w_1

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

r2_6_fs_1
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w pliku: tematyka wykładów (dostępne
na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych
punktów.
Student otrzymuje test o charakterze mieszanym (test wielokrotnego wyboru, test
prawda/fałsz, test lukowy, zadania opisowe) i ma 40 minut na jego rozwiązanie.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

praca pisemna

kod
r2_6_w_1; r2_6_w_2

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

r2_6_fs_2
mgr Dominika Frąckowiak

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Przygotowanie, w grupie trzyosobowej (wyjątkowo dwuosobowej), własnego
projektu programu profilaktycznego.
Program ma być poprawnie skonstruowany zarówno pod względem formalnym,
jak i treściowym. Projekt zostaje oceniony pozytywnie bądź negatywnie.
Grupa oddaje swój projekt. Podczas konsultacji z prowadzącym, studenci
dowiadują się o ocenie oraz o szczegółowych uwagach dotyczących projektu.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

ocena aktywności na ćwiczeniach

kod

r2_6_w_3

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

r2_6_fs_2
mgr Dominika Frąckowiak

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Przygotowanie fragmentów istniejącego i własnego programu profilaktycznego i
przedstawienie ich podczas ćwiczeń.
Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (realizacja fragmentów
programów profilaktycznych, udział w dyskusji, udzielanie informacji zwrotnych).
Aktywność studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: Nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: Elementy prawa karnego (11-R2N-15-r2_8)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
75%- wykłady
25%- ćwiczenia
Do systemu USOS Web i do indeksu wpisana zostanie
jedynie ocena końcowa modułu.

informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa : elementy prawa karnego

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:

r2_8_fns_1

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
przedstawienie wiedzy na temat zasad ogólnych polskiego prawa karnego, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony rodziny
jak w opisie modułu

15

60

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie do
prezentacji ustnej
Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z
zakresu polskiego prawa karnego

Ustawa Kodeks Karny z 06.06. 1997r roku z późń. zm
Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989r.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.10. 1982 z późn. zm.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

A. Sikora, Prawnokarna ochrona dziecka. O czynach karalnych o charakterze
seksualnym, w: „Ochrona praw dzieci”, red. K. Woźniak, A. Jakieła, Lublin 2014, s.89105; K. Dyrka, Europejskie standardy odpowiedzialności nieletnich środkami prawa
karnego, w: „Ochrona praw dzieci”, red. K. Woźniak, A. Jakieła, Lublin 2014, s. 105134.
http://www.deathpenaltyinfo.org/execution-juveniles-us-and-other-countries
portal Edukacja Prawnicza (www.edukacjaprawnicza.p)

Komentarz o ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, P. Górecki, S.
Stachowiak, Warszawa 2007, Artur Mudrecki: „Prawo nieletniego do rzetelnego
procesu przed sądami rodzinnymi”, Opole 2008 (wybrane fragmenty)
Studenci otrzymują na bieżąco, za pośrednictwem rocznikowego adresu mailowego
materiały dydaktyczne z zakresu wyłożonego tematu.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa; Elementy prawa karnego
zaliczenie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Aleksandra
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

r2_8_w_1

Brzemia - Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad i norm rządzących polskim prawem karnym, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony rodziny jako systemu społeczno-psychologicznego,
osoby małoletniego, metod i środków podstawowych zasad interpretacyjnych używanych
w prawie karnym, umiejętność dokonywania ustnej argumentacji na temat losowo
wybranego problemu praktycznego z zakresu prawa karnego (jako hipotetycznej rozmowy
z nieletnim lub jego rodziną)
Ocena za prawidłowe rozwiązanie hipotetycznego przypadku, uwzględnienie okoliczności
związanych z czynem karalnym i sprawcą.
Weryfikacja dokonywana jest pod koniec modułu
Możliwość poprawy na konsultacjach

Nazwa: Elementy prawa karnego
Wystąpienie ustne ( prezentacja)
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Aleksandra
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania

kod

kod

r2_8_w_2

Brzemia - Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad i norm rządzących polskim prawem karnym, metod i

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 3

środków interpretacji przepisów prawa karnego, umiejętność dokonywania prostej
argumentacji prawniczej w formie rozmowy z małoletnim podopiecznym lub jego
rodziną.
Ocena za prawidłową pod względem formy (stylu) i treści pracę.
Studenci przygotowują i prezentują pracę końcową na zadany przez wykładowcę temat
pod koniec całości modułu. Wybór jest losowany przez studentów.
uczniowie dokonują prezentacji w parach, oby dwie osoby otrzymują taką samą ocenę.
(Istotą jest podjęcie pracy zespołowej i odpowiedzialność za wyniki takiej formy pracy.)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Przemoc w rodzinie (11-R2N-14-r2_8)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Mariola Kozubek
2015/16
zimowy
niestacjonarne
średnia arytmetyczna ocen końcowych uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach
Konsultacje: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r2_8_fns_1

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci

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

Jak w opisie modułu

Zagadnienia wstępne: cechy rodziny prawidłowej. Pojęcia związane z przemocą. Przemoc:
definicje, przyczyny, perspektywy analizy.
Rodzaje przemocy. Typy przemocy
wewnątrzrodzinnej. Mechanizmy przemocy w rodzinie. Charakterystyka osób stosujących
przemoc w rodzinie. Ofiara przemocy. Czynniki krzywdzenia dziecka. Możliwości pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie.

15
35
Lektura zadanych tekstów w celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy na tematy
przedstawione na wykładach; przygotowanie do kolokwium
Według planu
Borecka-Biernat D., Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Grabowiec A.,
Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin 2011. Krüger A., Pierwsza pomoc
dla pokrzywdzonych dzieci, Kraków 2009. Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu
rodzinnym, Kraków 2009. Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość,
Warszawa 2002. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2006. Rode D.,

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców,
Katowice 2010. Fundacja "Dzieci niczyje", Fundacja Centrum Praw Kobiet (portale
internetowe).
Consuelo B., Poradnik dla kobiet - ofiar przemocy: metody wykrywania i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2010. Papież J., Sztumski J.,
przemoc dzieci i młodzieży, Toruń 1998. Raport o sytuacji polskich rodzin.
Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny, Warszawa 1998. Rode D., Charakterystyka mężczyzn
- sprawców przemocy w rodzinie w świetle psychologicznego opiniodawstwa
sądowego, Chowanna t.2 (37) (2011).
Konsultacje: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

nazwa

kod
r2__8_fns_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

str. 2

Mgr Adrian Drdzeń
Wszyscy studenci
1) Modele wyjaśniające genezę zjawiska przemocy. 2) Mechanizmy psychospołeczne
związane z funkcjonowaniem rodziny, analiza cyklu przemocy. 3) Bezpośrednie i
długotrwałe konsekwencje doświadczania przemocy – rozpoznawanie przemocy u
dzieci i osób dorosłych. 4) Charakterystyka ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.
5) Diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób doznających przemocy: analiza sytuacji,
określanie zasobów i potrzeb. 6) Ustalanie planu pracy z rodziną z problemem
przemocy – wywiad z osobą doświadczającą krzywdzenia i sprawcą przemocy,
zawieranie kontraktu, planowanie dalszych działań. 7) Pomoc dziecku
doświadczającemu krzywdzenia i wykorzystywanemu seksualnie. 8) Zadania lokalnych
instytucji pomocowych
wobec zjawiska przemocy rodzinnej. 9) Prawne i
proceduralne rozwiązania dotyczące przypadków przemocy w rodzinie, m.in.
procedura „Niebieskie Karty”; współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych i
grup roboczych. 10) Budowanie lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy, rola
oddziaływań profilaktycznych.
Aktywne formy warsztatowe (burza mózgów, elementy dramy, studium przypadku,
ćwiczenia w parach, elementy psychodramy, analiza materiałów źródłowych, wideo
analiza).
15
60
Przygotowanie się do ćwiczeń w oparciu o wskazaną literaturę przedmiotu. Przygotowanie
pracy pisemnej na wskazany temat.
Według planu
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Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja
kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000. Brzezińska, A., Jabłoński, S., Marchow, M.
(red.). Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań 2003.
Chuchra M., Jęczmień J.(red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Lublin 2012. Dutton
D.G., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2001. Glaser D., Frosh S., Dziecko seksualnie
wykorzystywane, Warszawa 1995. Pospiszyl I. Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998.
Sajkowska M. (red.), Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja,
pomoc psychologiczna, Warszawa 2010.
Durda R., Sasal-Gaszyńska D., Sukcesy i porażki Niebieskich Kart. Dwugłos o historii i
przyszłości, „Niebieska Linia" 2007 nr 4, s. 19 – 22. Dwumiesięcznik "Niebieska Linia",
wydawany
przez
Instytut
Psychologii
Zdrowia
PTP
od
1998
r.
http://www.niebieskalinia.pl/pismo. Haug-Schnabel G., Schmid-Steinbrunner B.,
Dziecko z charakterem: jak wspierać psychikę dziecka, aby ustrzec je przed lękiem,
ucieczką w przemoc lub uzależnienia. Poznań, Media Rodzina, 2008. Jaguś J., Przemoc
wobec dzieci a „Niebieskie Karty", „Niebieska Linia” 2002 nr 4, s. 23 – 24. Lewis
Herman J., Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk GWP, 2004.
Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa: pomoc w kryzysach psychologicznych,
Warszawa 2010. Sasal H.D., "Niebieskie Karty" w lokalnym systemie pomagania,
„Niebieska Linia” 1999 nr 2, s. 16 – 17. Sasal H.D., Niebieskie Karty. Przewodnik do
procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005. Zwoliński J.
Krzywdzone dzieci: zagrożenia współczesnego dzieciństwa. Kraków 2012.
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

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

r2_8_fs_1
dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wiedza z zgadnie przestawionych na wykładach poszerzona o lekturę wskazanej
literatury przedmiotu.
W celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych
pytań. Ocena z kolokwium jest ostateczną oceną zaliczenia wykładów.
40-minutowy test pisemny, po którym następuje jego omówienie.
(10 pytań jednokrotnego wyboru i otwartych).
Szczegółowe tezy do kolokwium zostają udostępnione na stronie wsparcia
dydaktyki najpóźniej na tydzień przed kolokwium.

nazwa

kod
r2_8_w_1

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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r2_8_w_2

r2_8_fs_2
Mgr Adrian Drdzeń
Wszyscy studenci
Zagadnienia opracowywane na ćwiczeniach, pogłębione poprzez lekturę literatury
przedmiotu.
Ocena umiejętności:
1.określenia objawów przemocy, odróżnienia ich od czynników ryzyka,
2.budowania wieloaspektowego modelu genezy problemu,
3.dobrania odpowiedniej strategii pomocy do sytuacji rodziny,
4.znajomość oferty lokalnych instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy,
5.znajomość obowiązujących procedur z uwzględnieniem procedury NK, pracy
zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych student otrzymuje studium przypadku z
krótkimi poleceniami dotyczącymi diagnozy sytuacji rodziny oraz tworzenia planu
interwencji w przypadku zjawiska przemocy. Na pytania odpowiada w formie
pisemnej.
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Kierunek i poziom studiów: Nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: Elementy prawa karnego (11-R2S-15-r2_8)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
2015/2016
zimowy
stacjonarne
75%- wykłady
25%- ćwiczenia
Do systemu USOS Web i do indeksu wpisana zostanie
jedynie ocena końcowa modułu.

informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa : elementy prawa karnego

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:

r2_8_fs_1

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
przedstawienie wiedzy na temat zasad ogólnych polskiego prawa karnego, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony rodziny
jak w opisie modułu

20

30

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie do
prezentacji ustnej
Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z
zakresu polskiego prawa karnego

Ustawa Kodeks Karny z 06.06. 1997r roku z późń. zm
Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989r.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.10. 1982 z późn. zm.
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literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

A. Sikora, Prawnokarna ochrona dziecka. O czynach karalnych o charakterze
seksualnym, w: „Ochrona praw dzieci”, red. K. Woźniak, A. Jakieła, Lublin 2014, s.89105; K. Dyrka, Europejskie standardy odpowiedzialności nieletnich środkami prawa
karnego, w: „Ochrona praw dzieci”, red. K. Woźniak, A. Jakieła, Lublin 2014, s. 105134.
http://www.deathpenaltyinfo.org/execution-juveniles-us-and-other-countries
portal Edukacja Prawnicza (www.edukacjaprawnicza.p)

Komentarz o ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, P. Górecki, S.
Stachowiak, Warszawa 2007, Artur Mudrecki: „Prawo nieletniego do rzetelnego
procesu przed sądami rodzinnymi”, Opole 2008 (wybrane fragmenty)
Studenci otrzymują na bieżąco, za pośrednictwem rocznikowego adresu mailowego
materiały dydaktyczne z zakresu wyłożonego tematu.

nazwa

kod

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

str. 2

Mgr Monika Gwóźdź
Prawo karne w Cesarstwie Rzymskim, metody przesłuchań w
średniowieczu, prawo karne według świętego Tomasza, prawo
karne w Polsce w czasie II Wojny Światowej oraz kanoniczne
prawo karne
Jak w opisie modułu
5
20
Jak w opisie modułu
Ćwiczenia odbywają się w bloku, w czasie którego studenci
analizują, a następnie prezentują wymienione wyżej zagadnienia
K. Amielańczyk, Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza
Hadriana, Lublin 2006.
F. Ciepły, Podstawy prawa karnego w świetle doktryny św.
Tomasza z Akwinu, w: Prawo w Europie średniowiecznej i
nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 21-32.
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M. Fąka, Nowe kanoniczne prawo karne, w: Duszpasterstwo w
świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 1985,
s. 238-255.
T. Jaszowski, Hitlerowskie prawo karne na Pomorzu 1939-1945,
Warszawa 1989.
B. Uranowska, Średniowieczne metody przesłuchań – wybrane
zagadnienia, w: Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej,
red. A. Lis, Lublin 2011, s. 47-54.
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa; Elementy prawa karnego
zaliczenie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Aleksandra
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r2_8_w_1

Brzemia - Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad i norm rządzących polskim prawem karnym, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony rodziny jako systemu społeczno-psychologicznego,
osoby małoletniego, metod i środków podstawowych zasad interpretacyjnych używanych
w prawie karnym, umiejętność dokonywania ustnej argumentacji na temat losowo
wybranego problemu praktycznego z zakresu prawa karnego (jako hipotetycznej rozmowy
z nieletnim lub jego rodziną)
Ocena za prawidłowe rozwiązanie hipotetycznego przypadku, uwzględnienie okoliczności
związanych z czynem karalnym i sprawcą.
Weryfikacja dokonywana jest pod koniec modułu
Możliwość poprawy na konsultacjach

Nazwa: Elementy prawa karnego
Wystąpienie ustne ( prezentacja)
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Aleksandra
przeprowadzająca(-

kod

r2_8_w_2

Brzemia - Bonarek
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e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Znajomość najważniejszych zasad i norm rządzących polskim prawem karnym, metod i
środków interpretacji przepisów prawa karnego, umiejętność dokonywania prostej
argumentacji prawniczej w formie rozmowy z małoletnim podopiecznym lub jego
rodziną.
Ocena za prawidłową pod względem formy (stylu) i treści pracę.
Studenci przygotowują i prezentują pracę końcową na zadany przez wykładowcę temat
pod koniec całości modułu. Wybór jest losowany przez studentów.
uco Uczniowie dokonują prezentacji w parach, oby dwie osoby otrzymują taką samą
ocenę. (Istotą jest podjęcie pracy zespołowej i odpowiedzialność za wyniki takiej formy
pracy.)

nazwa

Wystąpienie ustne

kod

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

Prowadzący ćwiczenia

wymagania
merytoryczne

Podstawowe przepisy prawa karnego w wymienionych
systemach prawnych
Znajomość wymienionych przepisów
Przedstawienie w czasie zajęć opracowania zadanego tematu

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Przemoc w rodzinie (11-R2S-14-r2_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
średnia arytmetyczna ocen końcowych uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach
Konsultacje: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r2_8_fs_1

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci

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

Jak w opisie modułu

Zagadnienia wstępne: cechy rodziny prawidłowej. Pojęcia związane z przemocą. Przemoc:
definicje, przyczyny, perspektywy analizy.
Rodzaje przemocy. Typy przemocy
wewnątrzrodzinnej. Mechanizmy przemocy w rodzinie. Charakterystyka osób stosujących
przemoc w rodzinie. Ofiara przemocy. Czynniki krzywdzenia dziecka. Możliwości pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie.

15
35
Lektura zadanych tekstów w celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy na tematy
przedstawione na wykładach; przygotowanie do kolokwium
Według planu
Borecka-Biernat D., Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Grabowiec A.,
Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin 2011. Krüger A., Pierwsza pomoc
dla pokrzywdzonych dzieci, Kraków 2009. Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu
rodzinnym, Kraków 2009. Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość,
Warszawa 2002. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2006. Rode D.,
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literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców,
Katowice 2010. Fundacja "Dzieci niczyje", Fundacja Centrum Praw Kobiet (portale
internetowe).
Consuelo B., Poradnik dla kobiet - ofiar przemocy: metody wykrywania i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2010. Papież J., Sztumski J.,
przemoc dzieci i młodzieży, Toruń 1998. Raport o sytuacji polskich rodzin.
Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny, Warszawa 1998. Rode D., Charakterystyka mężczyzn
- sprawców przemocy w rodzinie w świetle psychologicznego opiniodawstwa
sądowego, Chowanna t.2 (37) (2011).
Konsultacje: dyżury oraz internetowa strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

nazwa

kod
r2__8_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

str. 2

Mgr Adrian Drdzeń
Wszyscy studenci
1) Modele wyjaśniające genezę zjawiska przemocy. 2) Mechanizmy psychospołeczne
związane z funkcjonowaniem rodziny, analiza cyklu przemocy. 3) Bezpośrednie i
długotrwałe konsekwencje doświadczania przemocy – rozpoznawanie przemocy u
dzieci i osób dorosłych. 4) Charakterystyka ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.
5) Diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób doznających przemocy: analiza sytuacji,
określanie zasobów i potrzeb. 6) Ustalanie planu pracy z rodziną z problemem
przemocy – wywiad z osobą doświadczającą krzywdzenia i sprawcą przemocy,
zawieranie kontraktu, planowanie dalszych działań. 7) Pomoc dziecku
doświadczającemu krzywdzenia i wykorzystywanemu seksualnie. 8) Zadania lokalnych
instytucji pomocowych
wobec zjawiska przemocy rodzinnej. 9) Prawne i
proceduralne rozwiązania dotyczące przypadków przemocy w rodzinie, m.in.
procedura „Niebieskie Karty”; współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych i
grup roboczych. 10) Budowanie lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy, rola
oddziaływań profilaktycznych.
Aktywne formy warsztatowe (burza mózgów, elementy dramy, studium przypadku,
ćwiczenia w parach, elementy psychodramy, analiza materiałów źródłowych, wideo
analiza).
20
55
Przygotowanie się do ćwiczeń w oparciu o wskazaną literaturę przedmiotu. Przygotowanie
pracy pisemnej na wskazany temat.
Według planu
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Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja
kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000. Brzezińska, A., Jabłoński, S., Marchow, M.
(red.). Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań 2003.
Chuchra M., Jęczmień J.(red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Lublin 2012. Dutton
D.G., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2001. Glaser D., Frosh S., Dziecko seksualnie
wykorzystywane, Warszawa 1995. Pospiszyl I. Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998.
Sajkowska M. (red.), Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja,
pomoc psychologiczna, Warszawa 2010.
Durda R., Sasal-Gaszyńska D., Sukcesy i porażki Niebieskich Kart. Dwugłos o historii i
przyszłości, „Niebieska Linia" 2007 nr 4, s. 19 – 22. Dwumiesięcznik "Niebieska Linia",
wydawany
przez
Instytut
Psychologii
Zdrowia
PTP
od
1998
r.
http://www.niebieskalinia.pl/pismo. Haug-Schnabel G., Schmid-Steinbrunner B.,
Dziecko z charakterem: jak wspierać psychikę dziecka, aby ustrzec je przed lękiem,
ucieczką w przemoc lub uzależnienia. Poznań, Media Rodzina, 2008. Jaguś J., Przemoc
wobec dzieci a „Niebieskie Karty", „Niebieska Linia” 2002 nr 4, s. 23 – 24. Lewis
Herman J., Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk GWP, 2004.
Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa: pomoc w kryzysach psychologicznych,
Warszawa 2010. Sasal H.D., "Niebieskie Karty" w lokalnym systemie pomagania,
„Niebieska Linia” 1999 nr 2, s. 16 – 17. Sasal H.D., Niebieskie Karty. Przewodnik do
procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005. Zwoliński J.
Krzywdzone dzieci: zagrożenia współczesnego dzieciństwa. Kraków 2012.
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

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

r2_8_fs_1
dr Mariola Kozubek
Wszyscy studenci
Wiedza z zgadnie przestawionych na wykładach poszerzona o lekturę wskazanej
literatury przedmiotu.
W celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych
pytań. Ocena z kolokwium jest ostateczną oceną zaliczenia wykładów.
40-minutowy test pisemny, po którym następuje jego omówienie.
(10 pytań jednokrotnego wyboru i otwartych).
Szczegółowe tezy do kolokwium zostają udostępnione na stronie wsparcia
dydaktyki najpóźniej na tydzień przed kolokwium.

nazwa

kod
r2_8_w_1

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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
r2_8_w_2

r2_8_fs_2
Mgr Adrian Drdzeń
Wszyscy studenci
Zagadnienia opracowywane na ćwiczeniach, pogłębione poprzez lekturę literatury
przedmiotu.
Ocena umiejętności:
1.określenia objawów przemocy, odróżnienia ich od czynników ryzyka,
2.budowania wieloaspektowego modelu genezy problemu,
3.dobrania odpowiedniej strategii pomocy do sytuacji rodziny,
4.znajomość oferty lokalnych instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy,
5.znajomość obowiązujących procedur z uwzględnieniem procedury NK, pracy
zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych student otrzymuje studium przypadku z
krótkimi poleceniami dotyczącymi diagnozy sytuacji rodziny oraz tworzenia planu
interwencji w przypadku zjawiska przemocy. Na pytania odpowiada w formie
pisemnej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Prawne aspekty systemu opiekuńczo-wychowawczego w
Polsce (11-R2N-15-r2_9)

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

informacje
dodatkowe

Dr Rafał Dappa
2015/2016
letni
niestacjonarne
Odpowiedź ustna (dopuszczenie do odp. warunkowane jest
zgodą prowadzącego ćwiczenia).
W drugim terminie otrzymać można maksimum ocenę
dobrą, a w trzecim – maksimum dostateczną.
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

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

r2_9_fns_1

Dr Rafał Dappa
Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka,
przysposobienie, okno życia, funkcjonowanie rodziny zastępczej,
pogotowia rodzinnego i innych placówek opiekuńczowychowawczych
Jak w opisie modułu
15
35
praca z zadaną literaturą przedmiotu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

zajęć
literatura
obowiązkowa

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

str. 2

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 nr 9 poz. 59 z
późn. zm.)
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887)
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku
Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński, wyd. 6.
Warszawa 2012.
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.
A. Kwak, A. Mościskier, Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie,
Warszawa 2002.
H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń
2002.
J. Zmarzlik, E. Piwnik, Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik
dla osób pomagających dzieciom, Warszawa 1999.
•

kod

r2_9_fns_2
mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka, piecza
zastępcza (rodziny zastępcze, pogotowie rodzinne), wioski
dziecięce, okno życia
Jak w opisie modułu
5
20
Jak w opisie modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 3

Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński, wyd. 6.
Warszawa 2012.
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.
M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie
dysfunkcyjnej (dziecko-rodzina-państwo), Kraków 2003.

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
r2_9_fns_2
osoba(-y)
Prowadzący ćwiczenia

kod

r2_9_w_1

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

nazwa

Podstawowe przepisy systemu opiekuńczo-wychowawczego
w Polsce
Znajomość przepisów, umiejętność zastosowania
odpowiednich przepisów w konkretnych przypadkach
Sprawdzenie na forum małej grupy umiejętności
rozwiązywania kazusów

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

r2_9_w_2
r2_9_w_2, r2_9_w_1
Koordynator modułu

Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka,
przysposobienie, okno życia, funkcjonowanie rodziny
zastępczej, pogotowia rodzinnego i innych placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Znajomość przepisów prawa i ich interpretacji
Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Prawne aspekty systemu opiekuńczo-wychowawczego w
Polsce (11-R2S-15-r2_9)

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

informacje
dodatkowe

Dr Rafał Dappa
2015/2016
letni
stacjonarne
Odpowiedź ustna (dopuszczenie do odp. warunkowane jest
zgodą prowadzącego ćwiczenia).
W drugim terminie otrzymać można maksimum ocenę
dobrą, a w trzecim – maksimum dostateczną.
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

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

r2_9_fs_1

Dr Rafał Dappa
Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka,
przysposobienie, okno życia, funkcjonowanie rodziny zastępczej,
pogotowia rodzinnego i innych placówek opiekuńczowychowawczych
Jak w opisie modułu
20
30
praca z zadaną literaturą przedmiotu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

zajęć
literatura
obowiązkowa

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

str. 2

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 nr 9 poz. 59 z
późn. zm.)
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887)
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku
Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński, wyd. 6.
Warszawa 2012.
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.
A. Kwak, A. Mościskier, Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie,
Warszawa 2002.
H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń
2002.
J. Zmarzlik, E. Piwnik, Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik
dla osób pomagających dzieciom, Warszawa 1999.
•

kod

r2_9_fs_2
mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka, piecza
zastępcza (rodziny zastępcze, pogotowie rodzinne), wioski
dziecięce, okno życia
Jak w opisie modułu
5
20
Jak w opisie modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 3

Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński, wyd. 6.
Warszawa 2012.
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.
M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie
dysfunkcyjnej (dziecko-rodzina-państwo), Kraków 2003.

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
r2_9_fs_2
osoba(-y)
Prowadzący ćwiczenia

kod

r2_9_w_1

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

nazwa

Podstawowe przepisy systemu opiekuńczo-wychowawczego
w Polsce
Znajomość przepisów, umiejętność zastosowania
odpowiednich przepisów w konkretnych przypadkach
Sprawdzenie na forum małej grupy umiejętności
rozwiązywania kazusów

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

r2_9_w_2
r2_9_w_2, r2_9_w_1
Koordynator modułu

Prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona praw dziecka,
przysposobienie, okno życia, funkcjonowanie rodziny
zastępczej, pogotowia rodzinnego i innych placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Znajomość przepisów prawa i ich interpretacji
Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Prokreacja w aspekcie biologicznym (11-R2N-15-r2_11)

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
zimowy
niestacjonarne
Średnia ocen wyciągana ze wszystkich sposobów weryfikacji efektów kształcenia

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_11_fns_1
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
Rozpoznanie okresu płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety
Jak w opisie modułu
10
40
Jak w opisie modułu
Analiza kart obserwacji
Karty ćwiczeń na kurs podstawowy według metody prof. dr med. J. Rötzera, Warszawa
2008.
Liga małżeństwo małżeństwu, Ćwiczenia. 24 zapisy autentycznych cykli do
zinterpretowania, Piaseczno 2006.
J. Kippley, S. Kippley, Sztuka naturalnego planowania rodziny, Piaseczno 2002
(przekład).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

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

kod
r2_11_w_1
r2_11_fns_1
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>

Por. treść zajęć
Umiejętność prawidłowego wyznaczania dni płodnych i niepłodnych w cyklu
miesiączkowym kobiety według wskazanej metody
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

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Prokreacja w aspekcie biologicznym (11-R2S-15-r2_11)

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
zimowy
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

kod
r2_11_fs_1
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
Naturalne metody planowania rodziny (charakterystyka), naprotechnologia,
procedura in vitro, środki antykoncepcyjne
Jak w opisie modułu
5
20
Praca z literaturą przedmiotu

J. Rötzer, Ja i mój cykl, Warszawa 2007.
Płodność. Powrót do źródeł, red. M. Zimoń, M. Zimoń, 2012.
M. Dziewiecki, Seksualność – błogosławieństwo czy przekleństwo, Kraków 2004.
K. Knotz, Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga, Częstochowa
2009.
J. Nagórny, Płciowość – miłość – rodzina, Lublin 2009.
Ch. West, Teologia ciała dla początkujących, Warszawa 2009.
M. i P. Wołochowiczowie, Seks po chrześcijańsku. Jak w pełni wykorzystywać Boży dar
płciowości, Częstochowa 2012.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
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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
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

kod
r2_11_fs_2
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>
Rozpoznanie okresu płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety
Jak w opisie modułu
10
15
Jak w opisie modułu
Analiza kart obserwacji
Karty ćwiczeń na kurs podstawowy według metody prof. dr med. J. Rötzera, Warszawa
2008.
Liga małżeństwo małżeństwu, Ćwiczenia. 24 zapisy autentycznych cykli do
zinterpretowania, Piaseczno 2006.
J. Kippley, S. Kippley, Sztuka naturalnego planowania rodziny, Piaseczno 2002
(przekład).

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

nazwa

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(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

r2_11_w_1
r2_11_fs_2
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>

Por. treść zajęć
Umiejętność prawidłowego wyznaczania dni płodnych i niepłodnych w cyklu
miesiączkowym kobiety według wskazanej metody
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
r2_11_w_2
r2_11_fs_1, r2_11_fs_2
Mgr Monika Gwóźdź <monika.gwozdz@us.edu.pl>

Jak w opisie modułu
Wiedza na temat naturalnych metod planowania rodziny (zdobyta w czasie
wykładów oraz lektury wskazanej literatury)
Grupa zaawansowana: recenzja zadanej lektury
Grupa początkująca: losowanie pytań przygotowanych przez prowadzącego,
odpowiedź na wylosowane pytania/tezy.
Do zaliczenia dopuszczone są tylko te osoby, które w pierwszym lub drugim
terminie uzyskały pozytywną ocenę z kolokwium pisemnego.
Osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny w ramach zaliczenia ustnego/pracy
pisemnej z wykładów mają prawo do podejścia do wymienionego zaliczenia w
drugim terminie, który zostanie wyznaczony przez prowadzącego.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu
religijnego (11-R2N-14-r2_13)

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

informacje
dodatkowe

Antoni Bartoszek
2015-2016
zimowy
niestacjonarne
średnia arytmetyczna czterech ocen
- z wykładu 1 (Bartoszek)
- z ćwiczeń 1 (Szwarczyńska)
- z wykładu 2 i ćwiczeń 2 (Buchta)
- z wykładu 3 i ćwiczeń 3 (Budniak)

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
wykład 1

nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin

Bartoszek
jedna (wykładowa) – ok. 30 osób

kod

Różne rozumienie terminu duchowość – wieloznaczność pojęcia (szerokie, wąskie rozumienie
duchowości w rodzinie)
Współczesne zagrożenia duchowe w rodzinie– np. ateizm, joga, medytacja transcendentalna,
New Age, spirytyzm
Doświadczenie duchowe i mistyczne w rodzinie
Rozwój duchowo-religijny; rola kryzysu duchowego w rozwoju duchowym
Miejsce sakramentu pokuty w życiu duchowym małżeństwa i rodziny
Kierownictwo i towarzyszenie duchowe rodzinie i w rodzinie
Postawa kontemplacji w życiu małżeńsko-rodzinnym
Typy rekolekcji służące duchowemu rozwojowi poszczególnych członków rodziny
Wzorce troski o życie duchowe w rodzinie

Wykład
20
60

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie do egzaminu

Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Poznań 2006.
R. Rolheiser, W poszukiwaniu duchowości XXI wieku, Kraków 2005
M. Chmielewski, Vademecum duchowości katolickiej, Lublin 2004

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
jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób

Sakramentalny wymiar ludzkiego doświadczenia.
Jezus – sakrament zbawczej obecności Boga.
Skutki sakramentu; łaska sakramentalna.
Rozumienie materii, formy sakramentu.
Współczesne problemy związane z przyjmowaniem sakramentów.
Rola rodziny w przygotowaniu do sakramentów.
Znaczenie sakramentów w życiu rodzinnym.
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Sakramenty święte a zagrożenie życia.

ćwiczenia
5
15
Student przygotowuje się na zajęcia poprzez lekturę zadanych tekstów:

1) Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków
2013, s. 87-101, 136-179.
2) Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013, s. 231280.
3) Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. Jeżyna K., Gocko J.,

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

Rzepa W., Lublin 2011, s. 183-208.

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

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

1.
2.
3.
4.
5.

Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2013, s. 87101, 136-179.
Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013, s. 231-280.
Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. Jeżyna K., Gocko J., Rzepa W.,
Lublin 2011, s. 183-208.
Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, t.5, Warszawa 2007.
Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2013.
Jagodziński M., Sakramenty w służbie communio, Warszawa 2008.
Koch G., Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty, tłum. Szymona W., Kraków 1999.
Krakowiak Cz., Sakramenty w życiu chrześcijanina, Lublin 2013.
Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013.
Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa,
Lublin 2011.
Zaborowski M., Sakramenty święte za zagrożenie życia, Stalowa Wola 2012.

wykład 2

nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

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

Sens sakramentu chrztu.
Sens sakramentu bierzmowania.
Sens sakramentu namaszczenia chorych.
Rola sakramentów w życiu małżeńsko-rodzinnym.
Sakramentalny charakter życia małżeńsko-rodzinnego.

Roman Buchta
jedna (wykładowa) – ok. 30 osób

Podstawy chrześcijańskiego wychowania (założenia, zasady kierownicze)
Chrześcijańskie koncepcje wychowania moralnego
Wymiar moralny w nauczaniu religii
Wybrane zagadnienia z pedagogiki religijnej
Formacja sumienia

Wykład

5 - wykłady;
20

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

przygotowanie do egzaminu pisemnego

Zagadnienia katechetyki materialnej, red. J. Stala, Tarnów 2011;
Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, red. R.
Buchta, Katowice 2010.

ćwiczenia 2

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

adres strony

str. 4

kod

Roman Buchta
Jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób
Wystąpienia ustne studentów
Konwersatorium
5 – ćwiczeń
10
Przygotowanie wystąpienia ustnego na wybrany temat oraz
opracowanie konspektu

Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności,
red. R. Buchta, Katowice 2011; Piękno życia rodzinnego.
Metropolitalne święto rodziny 22-30 maja 2010, red. A. Drożdż,
P. Kurzela, Katowice 2010.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 5

www zajęć
informacje
dodatkowe

wykład 3

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

adres strony
www zajęć

kod

Józef Budniak
jedna (wykładowa) – ok. 30 osób

Współczesne oblicza życia religijnego małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej
Wyjaśnienie pojęcia różnorodności wyznaniowej i jej wymiaru ekumenicznego.
Poznanie i analizowanie głównych dokumentów Kościoła Katolickiego, Kościołów i Wspólnot
niekatolickich dotyczących małżeństw osób o rożnej przynależności wyznaniowej.
Ocena postaw wobec odmienności wyznaniowej małżonków.
Wyjaśnienie powinności małżonków osób o rożnej przynależności wyznaniowej i ich roli w
kształtowaniu postaw chrześcijańskich.
Duchowości rodzin o różnej przynależności wyznaniowej.

Wykład
10
35

przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie do egzaminu na podstawie treści wykładu i
wskazanej lektury
1. P. Jaskóła, Problem małżeństw w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich, Opole 2013.
2. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, red. S.C. Napiórkowski,
Lublin 1982.
3. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, „Communio”
1994.
4. Katechizm Kościoła Katolickiego.
5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002.
6. A. A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011.
1. J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska procesu pojednania
Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009.
2. Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej
1972–1975, Katowice–Rzym 1976.
3. K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegro, Warszawa 2007.
4. R. Porada, Ekumeniczne rozumienie sukcesji apostolskiej, Opole 2008.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 6

informacje
dodatkowe

ćwiczenia 3

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
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

kod

Józef Budniak
jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób
analiza wybranych tekstów źródłowych
konwersacja lub debata na dane zagadnienie
dyskusja po lekturze wskazanych fragmentów
5
20
przygotowanie zagadnień i tematów na podstawie lektury
przygotowanie do prowadzenia dyskusji

1.S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas (red.), Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie,
Kraków 2014.
2. P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008.
3. Ł. Kamykowski, Kościół wobec wielości religii, Kraków 1997.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

wykład 1

kod

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

Antoni Bartoszek
jedna (wykładowa) – ok. 30 osób
treść wykładu oraz odpowiednie przygotowanie pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Nazwa

str. 7

pisemnej o problemie duchowym i próbie jego rozwiązania

5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu oraz b. dobra praca
4,5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu, ale pewne braki w pracy (lub
odwrotnie
4 – dobra znajomość materiału z wykładu oraz dobra praca
3,5 – dobra znajomość materiału z wykładu, ale słaba praca (lub odwrotnie)
3 – słaba znajomość materiału oraz słaba praca
2 – brak znajomości materiału lub brak pracy pisemnej
sprawdzenie i ocenienie pracy pisemnej 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
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ewa Szwarczyńska

wymagania
merytoryczne

Wymagane są wiadomości z zakresu treści ćwiczeń oraz poniższych lektur:

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób

Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2013, s.
87-101, 136-179.
Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013, s. 231-280.
Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. Jeżyna K., Gocko J., Rzepa
W., Lublin 2011, s. 183-208.

Praca pisemna w której należy wykazać się znajomością treści ćwiczeń oraz
literatury z zakresu sakramentologii.
Ocena końcowa z ćwiczeń jest tożsama z oceną z pracy pisemnej w której student
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: 26.11.2015 r.
Uwzględnianie aktywności w trakcie zajęć.
Termin zaliczenia: 10.12.2015 r.

wykład 2

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

Roman Buchta

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

str. 8

jedna (wykładowa) – ok. 30 osób
treść wykładu
5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu
4,5 – nieznaczne braki w znajomości materiału z wykładu
4 – dobra znajomość materiału z wykładu
3,5 – znajomość materiału z wykładu
3 – słaba znajomość materiału z wykładu
2 – brak znajomości materiału z wykładu
egzamin pisemny ze znajomości wiedzy przedstawionej na
wykładzie

ćwiczenia 2

kod

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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

Roman Buchta
jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób
Wystąpienie ustne na temat wybranego problemu moralnego
(w kontekście rozwoju moralnego) oraz przedstawienie
przygotowanego konspektu
5 – b. dobre wystąpienie oraz b. dobry konspekt
4,5 – b. dobre wystąpienie, ale nieco słabszy konspekt (lub odwrotnie)
4 – dobre wystąpienie i dobry konspekt
3,5 – dobre wystąpienie, ale słaby konspekt (lub odwrotnie)
3 – słabe wystąpienie oraz słaby konspekt
2 – brak przygotowanego wystąpienia oraz konspektu
Ocena ustnego wystąpienia oraz przygotowanego konspektu w ramach ćwiczeń

wykład 3

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

Józef Budniak

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Nazwa

str. 9

jedna (wykładowa) – ok. 30 osób
treść wykładu oraz odpowiednie przygotowanie pracy
pisemnej o chrześcijańskiej rodzinie w kontekście pluralizmu
religijnego

5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu oraz b. dobra praca
4,5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu, ale pewne braki w pracy (lub
odwrotnie
4 – dobra znajomość materiału z wykładu oraz dobra praca
3,5 – dobra znajomość materiału z wykładu, ale słaba praca (lub odwrotnie)
3 – słaba znajomość materiału oraz słaba praca
2 – brak znajomości materiału lub brak pracy pisemnej
sprawdzenie i ocenienie pracy pisemnej oraz ustny egzamin ze
znajomości wiedzy przedstawionej na wykładzie; ocena z pracy
pisemnej będzie miała charakter pomocniczy w stosunku do oceny
końcowej z wykładu 3

ćwiczenia 3

kod

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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Józef Budniak
jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób
aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz opracowanie
komentarza (pisemnego i ustnego) do wybranego problemu

5 – biegłość w formułowaniu opinii oraz przedstawienie dojrzałej pracy pisemnej,
4,5 – przejawy wysokiej umiejętności syntetycznego myślenia w danym temacie
oraz pewne braki w dobrej pracy pisemnej (lub zamiennie),
4 – dobra znajomość wniosków z zajęć oraz dobra praca
3,5 – wystarczająca znajomość problematyki towarzysząca słabej pracy (lub
odwrotnie)
3 – słaba znajomość materiału oraz słaba praca
2 – brak umiejętności przedstawienia poruszanych zagadnień lub brak pracy
pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej będącej próbą rozwiązania zadanego lub wybranego
zagadnienia w oparciu o wskazaną literaturę oraz ustny komentarz przedstawianej
problematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 2-gi stopień
Sylabus modułu: Wprowadzenie do mediacji rodzinnej (11-R2N-15-r2_13)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

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

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
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

r2_13_fns_1
dr Weronika Juroszek
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
mediacja jako forma pozasądowego rozwiązywania sporów, definicja i zasady
mediacji, obszary zastosowania mediacji rodzinnych, przeciwskazania do mediacji
rodzinnych, opór stron wobec mediacji, postawy wobec mediacji rozwodowych (na
podstawie wybranych badań)
jak w opisie modułu
15

35
praca z literaturą: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów
rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H.
Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

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

r2_13_fns_2
mgr Janina Miazgowicz
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
prezentacja charakterystyk niektórych systemów prawnych, na których tle rozwijała się
praktyka mediacji rodzinnych; podstawowe cechy odróżniające mediacje od
pozostałych metod rozwiązywania sporów (postępowania sądowego, koncyliacji,
negocjacji, arbitrażu) oraz form pomocy rodzinie (terapii, poradnictwa); przybliżenie
pojęcia mediacji rodzinnej, małżeńskiej w sytuacji rozwodowej; cele mediacji w
różnych wymiarach (np. osobistym, interpersonalnym, negocjacyjno-informacyjnym);
istota zasad mediacji; przedmiot i uczestnicy mediacji rodzinnych – zdefiniowanie
zakresu spraw rozwiązywanych za pomocą tej interwencji; mediacja instytucjonalna i
ad hoc, bezpośrednia i pośrednia, dobrowolna i obligatoryjna; w kontekście
wieloaspektowego katalogu celów mediacji zakres specyficznych wymagań wobec
mediatora; istotne cechy konfliktu rodzinnego; rodzina w rozwodzie; odmienność
procesów psychicznych zachodzących u poszczególnych członków rodziny –
perspektywa indywidualna, małżonków i rodzinna; etapy rozwodu; zróżnicowane
wzory podejmowania przez małżonków i wpływ tych wzorów na przebieg mediacji;
koncepcja J. Hoppera tworzenia reinterpretacji własnego małżeństwa i rozwodu przez
inicjatorów i nie inicjatorów rozwodu; mediator wobec odmienności przeżyć
emocjonalnych i zmian na poziomie poznawczym rozwodzących się małżonków; płeć
a doświadczenie sytuacji rozwodowej; przesłanki rozwodowe, orzeczenia
zabezpieczające wydawane w czasie postępowania sądowego, treść rozstrzygnięcia w
sprawie rozwodowej, separacja faktyczna i sądowa, separacja a rozwód, przesłanki
orzeczenia separacji, skutki orzeczonej separacji i skutki jej zniesienia; kontakty z
dziećmi
jak w opisie modułu

10

40
praca z literaturą:
A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa
2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista
„Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a
efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006; A. Kalisz, A. Zienkiewicz „Mediacja
sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu”, Warszawa 2009.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.
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uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Praca pisemna - kartkówki
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
treści ćwiczeń i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kartkówek
przebieg procesu
zgodnie z ustaleniami przekazanymi na pierwszych zajęciach
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
treści ćwiczeń i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kolokwium pisemnego (składającego się z 6-10 pytań otwartych);

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
Kolokwium pisemne

ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) kolokwium pisemnego; b)
wyników z kartkówek, c) obecności i uczestnictwa w ćwiczeniach
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

dr Weronika Juroszek

wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
treści wykładów i zadanej literatury
wynik kolokwium pisemnego składającego się z 8-10 pytań otwartych; w celu
zaliczenia kolokwium należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań
ocena z kolokwium pisemnego jest równocześnie oceną końcową z wykładów
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru
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str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu

religijnego (11-R2S-14-r2_13)

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

informacje
dodatkowe

ks. dr hab. Antoni Bartoszek
2015/2016
zimowy
stacjonarne
średnia arytmetyczna czterech ocen
- z wykładu 1 (Bartoszek)
- z ćwiczeń 1 (Szwarczyńska)
- z wykładu 2 i ćwiczeń 2 (Buchta)
- z wykładu 3 i ćwiczeń 3 (Budniak)

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
wykład 1

nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin

ks. dr hab. Antoni Bartoszek
jedna (wykładowa) – ok. 30 osób

kod

Różne rozumienie terminu duchowość – wieloznaczność pojęcia (szerokie, wąskie rozumienie
duchowości w rodzinie)
Współczesne zagrożenia duchowe w rodzinie– np. ateizm, joga, medytacja transcendentalna,
New Age, spirytyzm
Doświadczenie duchowe i mistyczne w rodzinie
Rozwój duchowo-religijny; rola kryzysu duchowego w rozwoju duchowym
Miejsce sakramentu pokuty w życiu duchowym małżeństwa i rodziny
Kierownictwo i towarzyszenie duchowe rodzinie i w rodzinie
Postawa kontemplacji w życiu małżeńsko-rodzinnym
Typy rekolekcji służące duchowemu rozwojowi poszczególnych członków rodziny
Wzorce troski o życie duchowe w rodzinie

Wykład
30
30
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pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie do egzaminu

Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Poznań 2006.
R. Rolheiser, W poszukiwaniu duchowości XXI wieku, Kraków 2005
M. Chmielewski, Vademecum duchowości katolickiej, Lublin 2004

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
jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób

Sakramentalny wymiar ludzkiego doświadczenia.
Jezus – sakrament zbawczej obecności Boga.
Skutki sakramentu; łaska sakramentalna.
Rozumienie materii, formy sakramentu.
Współczesne problemy związane z przyjmowaniem sakramentów.
Rola rodziny w przygotowaniu do sakramentów.
Znaczenie sakramentów w życiu rodzinnym.
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Sakramenty święte a zagrożenie życia.

ćwiczenia
20
20
Student przygotowuje się na zajęcia poprzez lekturę zadanych tekstów:

1) Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków
2013, s. 87-101, 136-179.
2) Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013, s. 231280.
3) Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. Jeżyna K., Gocko J.,
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str. 3

Rzepa W., Lublin 2011, s. 183-208.

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

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

1.
2.
3.
4.
5.

Jednostka: 1,5 godz.

Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2013, s. 87101, 136-179.
Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013, s. 231-280.
Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. Jeżyna K., Gocko J., Rzepa W.,
Lublin 2011, s. 183-208.
Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, t.5, Warszawa 2007.
Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2013.
Jagodziński M., Sakramenty w służbie communio, Warszawa 2008.
Koch G., Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty, tłum. Szymona W., Kraków 1999.
Krakowiak Cz., Sakramenty w życiu chrześcijanina, Lublin 2013.
Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013.
Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa,
Lublin 2011.
Zaborowski M., Sakramenty święte za zagrożenie życia, Stalowa Wola 2012.

wykład 2

nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych

Sens sakramentu chrztu.
Sens sakramentu bierzmowania.
Sens sakramentu namaszczenia chorych.
Rola sakramentów w życiu małżeńsko-rodzinnym.
Sakramentalny charakter życia małżeńsko-rodzinnego.

Roman Buchta
jedna (wykładowa) – ok. 30 osób

kod

Podmiot wychowania moralnego.
Przedmiot wychowania moralnego.
Uwarunkowania procesów wychowania moralnego.
Zadania wychowania moralnego.
Motywy w procesach wychowania moralnego.
Podstawy chrześcijańskiego wychowania.
"Norma personalistyczna" jako podstawa wychowawczej koncepcji Jana Pawła II.
Formacja sumienia

Wykład
15

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

15
lektura wskazanych tekstów, przygotowanie do egzaminu
pisemnego
Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005.
Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, red. R. Buchta, Katowice 2010.
Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. R. Buchta,
Katowice 2011. (wskazane fragmenty)

ćwiczenia 2

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
adres strony

str. 4

kod

Roman Buchta
Jedna (ćwiczeniowe) – ok. 20 osób
Planowanie dydaktyczne w nauczaniu szkolnym.
Formy przygotowania rzeczowego i metodycznego jednostki lekcyjnej: plan lekcji,
konspekt lekcji, scenariusz lekcji.
Formułowanie celów ogólnych i operacyjnych.
Zasady dydaktyczne w procesie nauczania - uczenia się.

10
10

Przygotowanie wystąpienia ustnego na wybrany temat oraz
opracowanie konspektu
Dydaktyka katechezy. Część II, red. J. Stala, Tarnów 2004 (wskazane
fragmenty).
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www zajęć
informacje
dodatkowe

wykład 3

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

adres strony
www zajęć

kod

Józef Budniak
jedna (wykładowa) – ok. 30 osób

Współczesne oblicza życia religijnego małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej
Wyjaśnienie pojęcia różnorodności wyznaniowej i jej wymiaru ekumenicznego.
Poznanie i analizowanie głównych dokumentów Kościoła Katolickiego, Kościołów i Wspólnot
niekatolickich dotyczących małżeństw osób o rożnej przynależności wyznaniowej.
Ocena postaw wobec odmienności wyznaniowej małżonków.
Wyjaśnienie powinności małżonków osób o rożnej przynależności wyznaniowej i ich roli w
kształtowaniu postaw chrześcijańskich.
Duchowości rodzin o różnej przynależności wyznaniowej.

Wykład
30
30

przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie do egzaminu na podstawie treści wykładu i
wskazanej lektury
1. P. Jaskóła, Problem małżeństw w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich, Opole 2013.
2. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, red. S.C. Napiórkowski,
Lublin 1982.
3. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, „Communio”
1994.
4. Katechizm Kościoła Katolickiego.
5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002.
6. A. A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011.
1. J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska procesu pojednania
Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009.
2. Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej
1972–1975, Katowice–Rzym 1976.
3. K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegro, Warszawa 2007.
4. R. Porada, Ekumeniczne rozumienie sukcesji apostolskiej, Opole 2008.
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informacje
dodatkowe

ćwiczenia 3

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
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

kod

Józef Budniak
jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób
analiza wybranych tekstów źródłowych
konwersacja lub debata na dane zagadnienie
dyskusja po lekturze wskazanych fragmentów
15
15
przygotowanie zagadnień i tematów na podstawie lektury
przygotowanie do prowadzenia dyskusji

1.S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas (red.), Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie,
Kraków 2014.
2. P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008.
3. Ł. Kamykowski, Kościół wobec wielości religii, Kraków 1997.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

wykład 1

kod

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

Antoni Bartoszek
jedna (wykładowa) – ok. 30 osób
treść wykładu oraz odpowiednie przygotowanie pracy
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merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Nazwa

str. 7

pisemnej o problemie duchowym i próbie jego rozwiązania

5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu oraz b. dobra praca
4,5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu, ale pewne braki w pracy (lub
odwrotnie
4 – dobra znajomość materiału z wykładu oraz dobra praca
3,5 – dobra znajomość materiału z wykładu, ale słaba praca (lub odwrotnie)
3 – słaba znajomość materiału oraz słaba praca
2 – brak znajomości materiału lub brak pracy pisemnej
sprawdzenie i ocenienie pracy pisemnej 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
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ewa Szwarczyńska

wymagania
merytoryczne

Wymagane są wiadomości z zakresu treści ćwiczeń oraz poniższych lektur:

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób

Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2013, s.
87-101, 136-179.
Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013, s. 231-280.
Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, red. Jeżyna K., Gocko J., Rzepa
W., Lublin 2011, s. 183-208.

Praca pisemna w której należy wykazać się znajomością treści ćwiczeń oraz
literatury z zakresu sakramentologii.
Ocena końcowa z ćwiczeń jest tożsama z oceną z pracy pisemnej w której student
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: 26.11.2015 r.
Uwzględnianie aktywności w trakcie zajęć.
Termin zaliczenia: 10.12.2015 r.

wykład 2

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

Roman Buchta

kod
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e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

str. 8

jedna (wykładowa) – ok. 30 osób
treść wykładu
5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu
4,5 – nieznaczne braki w znajomości materiału z wykładu
4 – dobra znajomość materiału z wykładu
3,5 – znajomość materiału z wykładu
3 – słaba znajomość materiału z wykładu
2 – brak znajomości materiału z wykładu
egzamin pisemny ze znajomości wiedzy przedstawionej na
wykładzie

ćwiczenia 2

kod

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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

Roman Buchta
jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób
Wystąpienie ustne na temat wybranego problemu moralnego
(w kontekście rozwoju moralnego) oraz przedstawienie
przygotowanego konspektu
5 – b. dobre wystąpienie oraz b. dobry konspekt
4,5 – b. dobre wystąpienie, ale nieco słabszy konspekt (lub odwrotnie)
4 – dobre wystąpienie i dobry konspekt
3,5 – dobre wystąpienie, ale słaby konspekt (lub odwrotnie)
3 – słabe wystąpienie oraz słaby konspekt
2 – brak przygotowanego wystąpienia oraz konspektu
Ocena ustnego wystąpienia oraz przygotowanego konspektu w ramach ćwiczeń

wykład 3

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

Józef Budniak

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Nazwa

str. 9

jedna (wykładowa) – ok. 30 osób
treść wykładu oraz odpowiednie przygotowanie pracy
pisemnej o chrześcijańskiej rodzinie w kontekście pluralizmu
religijnego

5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu oraz b. dobra praca
4,5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu, ale pewne braki w pracy (lub
odwrotnie
4 – dobra znajomość materiału z wykładu oraz dobra praca
3,5 – dobra znajomość materiału z wykładu, ale słaba praca (lub odwrotnie)
3 – słaba znajomość materiału oraz słaba praca
2 – brak znajomości materiału lub brak pracy pisemnej
sprawdzenie i ocenienie pracy pisemnej oraz ustny egzamin ze
znajomości wiedzy przedstawionej na wykładzie; ocena z pracy
pisemnej będzie miała charakter pomocniczy w stosunku do oceny
końcowej z wykładu 3

ćwiczenia 3

kod

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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Józef Budniak
jedna (ćwiczeniowa) – ok. 30 osób
aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz opracowanie
komentarza (pisemnego i ustnego) do wybranego problemu

5 – biegłość w formułowaniu opinii oraz przedstawienie dojrzałej pracy pisemnej,
4,5 – przejawy wysokiej umiejętności syntetycznego myślenia w danym temacie
oraz pewne braki w dobrej pracy pisemnej (lub zamiennie),
4 – dobra znajomość wniosków z zajęć oraz dobra praca
3,5 – wystarczająca znajomość problematyki towarzysząca słabej pracy (lub
odwrotnie)
3 – słaba znajomość materiału oraz słaba praca
2 – brak umiejętności przedstawienia poruszanych zagadnień lub brak pracy
pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej będącej próbą rozwiązania zadanego lub wybranego
zagadnienia w oparciu o wskazaną literaturę oraz ustny komentarz przedstawianej
problematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 2-gi stopień
Sylabus modułu: Wprowadzenie do mediacji rodzinnej (11-R2S-15-r2_13)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

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

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
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

r2_13_fs_1
dr Weronika Juroszek
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
mediacja jako forma pozasądowego rozwiązywania sporów, definicja i zasady
mediacji, obszary zastosowania mediacji rodzinnych, przeciwskazania do mediacji
rodzinnych, opór stron wobec mediacji, postawy wobec mediacji rozwodowych (na
podstawie wybranych badań)
jak w opisie modułu
20

30
praca z literaturą: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów
rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H.
Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

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

r2_13_fs_2
mgr Janina Miazgowicz
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
prezentacja charakterystyk niektórych systemów prawnych, na których tle rozwijała się
praktyka mediacji rodzinnych; podstawowe cechy odróżniające mediacje od
pozostałych metod rozwiązywania sporów (postępowania sądowego, koncyliacji,
negocjacji, arbitrażu) oraz form pomocy rodzinie (terapii, poradnictwa); przybliżenie
pojęcia mediacji rodzinnej, małżeńskiej w sytuacji rozwodowej; cele mediacji w
różnych wymiarach (np. osobistym, interpersonalnym, negocjacyjno-informacyjnym);
istota zasad mediacji; przedmiot i uczestnicy mediacji rodzinnych – zdefiniowanie
zakresu spraw rozwiązywanych za pomocą tej interwencji; mediacja instytucjonalna i
ad hoc, bezpośrednia i pośrednia, dobrowolna i obligatoryjna; w kontekście
wieloaspektowego katalogu celów mediacji zakres specyficznych wymagań wobec
mediatora; istotne cechy konfliktu rodzinnego; rodzina w rozwodzie; odmienność
procesów psychicznych zachodzących u poszczególnych członków rodziny –
perspektywa indywidualna, małżonków i rodzinna; etapy rozwodu; zróżnicowane
wzory podejmowania przez małżonków i wpływ tych wzorów na przebieg mediacji;
koncepcja J. Hoppera tworzenia reinterpretacji własnego małżeństwa i rozwodu przez
inicjatorów i nie inicjatorów rozwodu; mediator wobec odmienności przeżyć
emocjonalnych i zmian na poziomie poznawczym rozwodzących się małżonków; płeć
a doświadczenie sytuacji rozwodowej; przesłanki rozwodowe, orzeczenia
zabezpieczające wydawane w czasie postępowania sądowego, treść rozstrzygnięcia w
sprawie rozwodowej, separacja faktyczna i sądowa, separacja a rozwód, przesłanki
orzeczenia separacji, skutki orzeczonej separacji i skutki jej zniesienia; kontakty z
dziećmi
jak w opisie modułu

10

40
praca z literaturą:
A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa
2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista
„Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a
efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006; A. Kalisz, A. Zienkiewicz „Mediacja
sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu”, Warszawa 2009.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Praca pisemna - kartkówki
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
treści ćwiczeń i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kartkówek
przebieg procesu
zgodnie z ustaleniami przekazanymi na pierwszych zajęciach
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
treści ćwiczeń i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kolokwium pisemnego (składającego się z 6-10 pytań otwartych);

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
Kolokwium pisemne

ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) kolokwium pisemnego; b)
wyników z kartkówek, c) obecności i uczestnictwa w ćwiczeniach
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

dr Weronika Juroszek

wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
treści wykładów i zadanej literatury
wynik kolokwium pisemnego składającego się z 8-10 pytań otwartych; w celu
zaliczenia kolokwium należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań
ocena z kolokwium pisemnego jest równocześnie oceną końcową z wykładów
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 2-gi stopień
Sylabus modułu: Praktyka mediacji rodzinnej – część I (11-R2N-15-r2_14)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Weronika Juroszek
2015/2016
letni
niestacjonarne
średnia ważona z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych zaliczeniem z
oceną) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)
(ocena z wykładów stanowi jedną trzecią, a ocena z ćwiczeń dwie trzecie wagi
oceny końcowej z modułu)

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
adres strony
www zajęć
informacje

r2_14_fns_1
dr Weronika Juroszek
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
problemy małżeńskie prowadzące do rozwodu; dojrzałość małżonków; rola pytań
mediatora w rozwiązywaniu konfliktu małżeńskiego
jak w opisie modułu
10

15
praca z literaturą: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów
rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H.
Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006

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

r2_14_fns_2
mgr Janina Miazgowicz
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
przebieg działań przygotowawczych do mediacji: sposoby zgłoszenia stron, zadania
związane z przygotowaniem procesu mediacyjnego, zadania mediatora w pierwszym,
bezpośrednim kontakcie, wiarygodność instytucjonalna i proceduralna, monolog
mediatora; wstępne wystąpienia stron, rozmowy na osobności: cele etapu, techniki
komunikacyjne przydatne na tym etapie; tworzenie planu mediacji; docieranie do
potrzeb interesów stron leżących u podstaw prezentowanych stanowisk stron,
złożoność motywów przystąpienia stron do mediacji, pomocne techniki, kryteria oceny
rozwiązań (BATNA, WATNA); praca nad rozwiązaniami, strategie stosowane przez
mediatora; spisywanie ugody, porozumienia, analiza przykładowych ugód końcowych i
porozumień pod kątem funkcjonalności i zgodności z prawem; regulacje dotyczące
mediacji w polskim Kodeksie Prawa Cywilnego; pozycja i rola mediatora; przebieg
postępowania mediacyjnego w aspekcie prawnym; wykonywanie i egzekucja ugody
zawartej przed mediatorem, koszty mediacji, wynagrodzenia, koszty pracy mediatora;
przepisy szczególne dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych;
jak w opisie modułu
10

40
praca z literaturą:
A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa
2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista
„Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a
efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006; A. Kalisz, A. Zienkiewicz „Mediacja
sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu”, Warszawa 2009.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006; H. Ciepła „Nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z
komentarzem”, Warszawa 2010; S. Savage, E. Boyd-MacMillan „Konflikt w relacjach
– zrozumieć i przezwyciężyć”, Poznań 2012.
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.

realizacja wszystkich wymienionych treści odbywa się na przykładach z praktyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

dodatkowe

str. 3

mediacyjnej

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
wymagania
treści wykładów i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kolokwium pisemnego składającego się z 8-10 pytań otwartych; w celu
zaliczenia kolokwium należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań)
ocena z kolokwium jest równocześnie oceną końcową z zaliczenia wykładu
przebieg procesu
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru
dodatkowe

Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
treści ćwiczeń i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
ocena poprawności wypełnienia kolokwium pisemnego (składającego się z 6-10
pytań otwartych)

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
symulacje

ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) oceny z kolokwium pisemnego b)
obecności i uczestnictwa w ćwiczeniach; c) przeprowadzonej symulacji
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

str. 4

mgr Janina Miazgowicz

wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
przeprowadzenie symulacji mediacji (w oparciu o rzeczywisty przypadek mediacji
z praktyki mediatora rodzinnego przeprowadzenie symulacji mediacji obejmującej
wybrane etapy postępowania mediacyjnego)
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na zajęciach
praca w małych grupach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 2-gi stopień
Sylabus modułu: Praktyka mediacji rodzinnej – część I (11-R2S-15-r2_14)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Weronika Juroszek
2015/2016
letni
stacjonarne
średnia ważona z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych zaliczeniem z
oceną) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)
(ocena z wykładów stanowi jedną trzecią, a ocena z ćwiczeń dwie trzecie wagi
oceny końcowej z modułu)

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
adres strony
www zajęć
informacje

r2_14_fs_1
dr Weronika Juroszek
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
problemy małżeńskie prowadzące do rozwodu; dojrzałość małżonków; rola pytań
mediatora w rozwiązywaniu konfliktu małżeńskiego
jak w opisie modułu
10

15
praca z literaturą: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów
rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H.
Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006

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

r2_13_fs_2
mgr Janina Miazgowicz
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
przebieg działań przygotowawczych do mediacji: sposoby zgłoszenia stron, zadania
związane z przygotowaniem procesu mediacyjnego, zadania mediatora w pierwszym,
bezpośrednim kontakcie, wiarygodność instytucjonalna i proceduralna, monolog
mediatora; wstępne wystąpienia stron, rozmowy na osobności: cele etapu, techniki
komunikacyjne przydatne na tym etapie; tworzenie planu mediacji; docieranie do
potrzeb interesów stron leżących u podstaw prezentowanych stanowisk stron,
złożoność motywów przystąpienia stron do mediacji, pomocne techniki, kryteria oceny
rozwiązań (BATNA, WATNA); praca nad rozwiązaniami, strategie stosowane przez
mediatora; spisywanie ugody, porozumienia, analiza przykładowych ugód końcowych i
porozumień pod kątem funkcjonalności i zgodności z prawem; regulacje dotyczące
mediacji w polskim Kodeksie Prawa Cywilnego; pozycja i rola mediatora; przebieg
postępowania mediacyjnego w aspekcie prawnym; wykonywanie i egzekucja ugody
zawartej przed mediatorem, koszty mediacji, wynagrodzenia, koszty pracy mediatora;
przepisy szczególne dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych;
jak w opisie modułu
15

35
praca z literaturą:
A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa
2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne” , Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista
„Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a
efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006; A. Kalisz, A. Zienkiewicz „Mediacja
sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu”, Warszawa 2009.
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006; H. Ciepła „Nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z
komentarzem”, Warszawa 2010; S. Savage, E. Boyd-MacMillan „Konflikt w relacjach
– zrozumieć i przezwyciężyć”, Poznań 2012.
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.

realizacja wszystkich wymienionych treści odbywa się na przykładach z praktyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

dodatkowe

str. 3

mediacyjnej

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
wymagania
treści wykładów i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kolokwium pisemnego składającego się z 8-10 pytań otwartych; w celu
zaliczenia kolokwium należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań)
ocena z kolokwium jest równocześnie oceną końcową z zaliczenia wykładu
przebieg procesu
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru
dodatkowe

Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
treści ćwiczeń i zadanej literatury
merytoryczne
kryteria oceny
ocena poprawności wypełnienia kolokwium pisemnego (składającego się z 6-10
pytań otwartych)

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
symulacje

ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) oceny z kolokwium pisemnego b)
obecności i uczestnictwa w ćwiczeniach; c) przeprowadzonej symulacji
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

str. 4

mgr Janina Miazgowicz

wszyscy studenci 1. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
przeprowadzenie symulacji mediacji (w oparciu o rzeczywisty przypadek mediacji
z praktyki mediatora rodzinnego przeprowadzenie symulacji mediacji obejmującej
wybrane etapy postępowania mediacyjnego)
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na zajęciach
praca w małych grupach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 2-gi stopień
Sylabus modułu: Praktyka mediacji rodzinnej – część I (11-R2N-14-r2_15)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Weronika Juroszek
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
średnia ważona z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych zaliczeniem z
oceną) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)
(ocena z wykładów stanowi jedną trzecią, a ocena z ćwiczeń dwie trzecie wagi
oceny końcowej z modułu)

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

r2_15_fns_1
dr Weronika Juroszek
wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
problemy małżeńskie prowadzące do rozwodu; dojrzałość małżonków; rola pytań
mediatora w rozwiązywaniu konfliktu małżeńskiego
jak w opisie modułu

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
5
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
45
pracy własnej
studenta
opis pracy
1.
przyswojenie wiedzy z wykładów oraz pogłębienie jej na podstawie wskazanej
własnej studenta
literatury przedmiotu
2.
przygotowanie do kolokwium
organizacja
zajęć
literatura
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
obowiązkowa
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006
literatura
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

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

r2_15_fns_2
mgr Janina Miazgowicz
wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
przebieg działań przygotowawczych do mediacji: sposoby zgłoszenia stron, zadania
związane z przygotowaniem procesu mediacyjnego, zadania mediatora w pierwszym,
bezpośrednim kontakcie, wiarygodność instytucjonalna i proceduralna, monolog
mediatora; wstępne wystąpienia stron, rozmowy na osobności: cele etapu, techniki
komunikacyjne przydatne na tym etapie; tworzenie planu mediacji; docieranie do
potrzeb interesów stron leżących u podstaw prezentowanych stanowisk stron,
złożoność motywów przystąpienia stron do mediacji, pomocne techniki, kryteria oceny
rozwiązań (BATNA, WATNA); praca nad rozwiązaniami, strategie stosowane przez
mediatora; spisywanie ugody, porozumienia, analiza przykładowych ugód końcowych i
porozumień pod kątem funkcjonalności i zgodności z prawem; regulacje dotyczące
mediacji w polskim Kodeksie Prawa Cywilnego; pozycja i rola mediatora; przebieg
postępowania mediacyjnego w aspekcie prawnym; wykonywanie i egzekucja ugody
zawartej przed mediatorem, koszty mediacji, wynagrodzenia, koszty pracy mediatora;
przepisy szczególne dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych;
jak w opisie modułu
25

25
przyswojenie wiedzy z wykładów oraz pogłębienie jej na podstawie wskazanej
literatury przedmiotu
2.
przygotowanie do kolokwium
1.

wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006; H. Ciepła „Nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z
komentarzem”, Warszawa 2010; S. Savage, E. Boyd-MacMillan „Konflikt w relacjach
– zrozumieć i przezwyciężyć”, Poznań 2012.
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
wymagania
treści wykładów uzupełnione wskazaną literaturą podręcznikową
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kolokwium pisemnego składającego się z 8-10 pytań otwartych; w celu
zaliczenia kolokwium należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań)
ocena z kolokwium jest równocześnie oceną końcową z zaliczenia wykładu
przebieg procesu
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
treści ćwiczeń uzupełnione wskazaną literaturą podręcznikową
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kolokwium pisemnego składającego się z 6-10 pytań otwartych;
ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) oceny z kolokwium pisemnego
(składającego się z 6-10 pytań otwartych); b) obecności i uczestnictwa w
ćwiczeniach; c) przeprowadzonej symulacji
przebieg procesu
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

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

kod

mgr Janina Miazgowicz

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

przeprowadzenie symulacji mediacji (w oparciu o rzeczywisty przypadek mediacji
z praktyki mediatora rodzinnego przeprowadzenie symulacji mediacji obejmującej
wybrane etapy postępowania mediacyjnego)
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na zajęciach
praca w kilkuosobowych grupach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 2-gi stopień
Sylabus modułu: Praktyka mediacji rodzinnej – część I (11-R2S-14-r2_15)
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

dr Weronika Juroszek
2015/2016
zimowy
stacjonarne
średnia ważona z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych zaliczeniem z
oceną) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)
(ocena z wykładów stanowi jedną trzecią, a ocena z ćwiczeń dwie trzecie wagi
oceny końcowej z modułu)

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

r2_15_fs_1
dr Weronika Juroszek
wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
problemy małżeńskie prowadzące do rozwodu; dojrzałość małżonków; rola pytań
mediatora w rozwiązywaniu konfliktu małżeńskiego
jak w opisie modułu

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
10
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
40
pracy własnej
studenta
opis pracy
1.
przyswojenie wiedzy z wykładów oraz pogłębienie jej na podstawie wskazanej
własnej studenta
literatury przedmiotu
2.
przygotowanie do kolokwium
organizacja
zajęć
literatura
wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
obowiązkowa
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006
literatura
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

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

r2_15_fs_2
mgr Janina Miazgowicz
wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
przebieg działań przygotowawczych do mediacji: sposoby zgłoszenia stron, zadania
związane z przygotowaniem procesu mediacyjnego, zadania mediatora w pierwszym,
bezpośrednim kontakcie, wiarygodność instytucjonalna i proceduralna, monolog
mediatora; wstępne wystąpienia stron, rozmowy na osobności: cele etapu, techniki
komunikacyjne przydatne na tym etapie; tworzenie planu mediacji; docieranie do
potrzeb interesów stron leżących u podstaw prezentowanych stanowisk stron,
złożoność motywów przystąpienia stron do mediacji, pomocne techniki, kryteria oceny
rozwiązań (BATNA, WATNA); praca nad rozwiązaniami, strategie stosowane przez
mediatora; spisywanie ugody, porozumienia, analiza przykładowych ugód końcowych i
porozumień pod kątem funkcjonalności i zgodności z prawem; regulacje dotyczące
mediacji w polskim Kodeksie Prawa Cywilnego; pozycja i rola mediatora; przebieg
postępowania mediacyjnego w aspekcie prawnym; wykonywanie i egzekucja ugody
zawartej przed mediatorem, koszty mediacji, wynagrodzenia, koszty pracy mediatora;
przepisy szczególne dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych;
jak w opisie modułu
20

30
przyswojenie wiedzy z wykładów oraz pogłębienie jej na podstawie wskazanej
literatury przedmiotu
2.
przygotowanie do kolokwium
1.

wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006; H. Ciepła „Nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z
komentarzem”, Warszawa 2010; S. Savage, E. Boyd-MacMillan „Konflikt w relacjach
– zrozumieć i przezwyciężyć”, Poznań 2012.
„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia
wymagania
treści wykładów uzupełnione wskazaną literaturą podręcznikową
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kolokwium pisemnego składającego się z 8-10 pytań otwartych; w celu
zaliczenia kolokwium należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań)
ocena z kolokwium jest równocześnie oceną końcową z zaliczenia wykładu
przebieg procesu
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
kod
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
treści ćwiczeń uzupełnione wskazaną literaturą podręcznikową
merytoryczne
kryteria oceny
wynik kolokwium pisemnego składającego się z 6-10 pytań otwartych;
ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) oceny z kolokwium pisemnego
(składającego się z 6-10 pytań otwartych); b) obecności i uczestnictwa w
ćwiczeniach; c) przeprowadzonej symulacji
przebieg procesu
45-minutowe kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

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

kod

mgr Janina Miazgowicz

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

przeprowadzenie symulacji mediacji (w oparciu o rzeczywisty przypadek mediacji
z praktyki mediatora rodzinnego przeprowadzenie symulacji mediacji obejmującej
wybrane etapy postępowania mediacyjnego)
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na zajęciach
praca w kilkuosobowych grupach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 2 stopień
Sylabus modułu: Praktyka mediacji rodzinnej – część II (11-R2N-14-r2_16)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

dr Weronika Juroszek

rok akademicki

2015/2016

semestr

letni

forma studiów

niestacjonarne

sposób
oceny
modułu

ustalania średnia arytmetyczna
z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych
końcowej egzaminem) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład

r2_16_fns_1

prowadzący

dr Weronika Juroszek

grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia

treści zajęć

psychologiczne aspekty funkcjonowania stron uczestniczących w procesie mediacji w
sytuacji rozwodu lub separacji

metody
prowadzenia
zajęć

jak w opisie modułu

liczba
godzin 7
dydaktycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

(kontaktowych)
liczba
godzin 93
pracy własnej
studenta
opis
pracy
własnej studenta

1.

przyswojenie wiedzy z wykładów oraz pogłębienie jej na podstawie wskazanej
literatury przedmiotu

2.

przygotowanie do kolokwium

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

zadane (wybrane przez prowadzącego) strony z następującej literatury: A. Gójska, V.
Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; H.
Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006; S. Savage, E. BoydMacMillan „Konflikt w relacjach – zrozumieć i przezwyciężyć”, Poznań 1012.

literatura
uzupełniająca
adres
strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

kod

ćwiczenia

r2_16_fns_2

prowadzący

mgr Janina Miazgowicz

grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)

treści zajęć

na przykładach z praktyki mediatora w sprawach rodzinnych ćwiczenie technik pracy,
przeprowadzanie przez studentów symulacji mediacji (dla zadanego przedmiotu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

mediacji) na wszystkich etapach ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad
kompromisem; spisywanie ugody, porozumienia, rodzinnego planu wychowawczego;
sytuacje szczególne w mediacji – zasady przestrzegane przez mediatora
metody
prowadzenia
zajęć

jak w opisie modułu

liczba
godzin 21
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba
godzin 29
pracy własnej
studenta
opis
pracy
własnej studenta

1. przyswojenie wiedzy z ćwiczeń oraz pogłębienie jej na podstawie wskazanej

literatury przedmiotu
2. przygotowanie do kolokwium

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006

literatura
uzupełniająca

S. Savage, E. Boyd-MacMillan „Konflikt w relacjach – zrozumieć i przezwyciężyć”,
Poznań 1012.

adres
strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 4

nazwa

kod

Kolokwium pisemne z wykładów

r2_16_w_1

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia

wymagania
merytoryczne

treści wykładów uzupełnione wskazaną literaturą podręcznikową

kryteria oceny

wynik kolokwium pisemnego (składającego się z 8-10 pytań otwartych; w celu
zaliczenia kolokwium należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań)
ocena z kolokwium jest równocześnie oceną z wykładów

przebieg procesu 45-min. kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

kod

Kolokwium pisemne z ćwiczeń

r2_16_w_1

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 5

uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
merytoryczne

treści ćwiczeń uzupełnione wskazaną literaturą podręcznikową
wynik z kolokwium pisemnego (składającego się z 6-10 pytań otwartych)

kryteria oceny
ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) oceny z kolokwium pisemnego); b)
obecności i uczestnictwa w ćwiczeniach; c) przeprowadzonej symulacji
przebieg procesu 45-min. sprawdzian pisemny, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

kod

Oceny przeprowadzonych symulacji

r2_16_w_1

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)

wymagania
merytoryczne

przeprowadzenie symulacji mediacji (w oparciu o rzeczywisty przypadek z praktyki
mediatora rodzinnego przeprowadzenie symulacji mediacji obejmującej etapy
postępowania mediacyjnego); wymagana jest znajomość zadań do wykonania w
trakcie mediacji

kryteria oceny

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na zajęciach

przebieg procesu praca w kilkuosobowych grupach – symulacja roli mediatora (oceniani są tylko
weryfikacji
mediator i ko-mediator); każdy uczestnik wystąpi indywidualnie w roli mediatora
lub ko-mediatora; oceniana będzie biegłość w komunikacji, formalno-prawna strona

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

ugody, język ugody i stopień skonkretyzowania zobowiązań
informacje
dodatkowe

str. 6

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 2 stopień
Sylabus modułu: Praktyka mediacji rodzinnej – część II (11-R2S-14-r2_16)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu

dr Weronika Juroszek

rok akademicki

2015/2016

semestr

letni

forma studiów

stacjonarne

sposób
oceny
modułu

ustalania średnia arytmetyczna
z ocen uzyskanych na wykładach (zakończonych
końcowej egzaminem) i ćwiczeniach (zakończonych zaliczeniem z oceną)

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład

r2_16_fs_1

prowadzący

dr Weronika Juroszek

grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia

treści zajęć

psychologiczne aspekty funkcjonowania stron uczestniczących w procesie mediacji w
sytuacji rozwodu lub separacji

metody
prowadzenia
zajęć

jak w opisie modułu

liczba
godzin 10
dydaktycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

(kontaktowych)
liczba
godzin 90
pracy własnej
studenta
opis
pracy
własnej studenta

1.

przyswojenie wiedzy z wykładów oraz pogłębienie jej na podstawie wskazanej
literatury przedmiotu

2.

przygotowanie do kolokwium

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

zadane (wybrane przez prowadzącego) strony z następującej literatury: A. Gójska, V.
Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; H.
Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006; S. Savage, E. BoydMacMillan „Konflikt w relacjach – zrozumieć i przezwyciężyć”, Poznań 1012.

literatura
uzupełniająca
adres
strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

kod

ćwiczenia

r2_16_fs_2

prowadzący

mgr Janina Miazgowicz

grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)

treści zajęć

na przykładach z praktyki mediatora w sprawach rodzinnych ćwiczenie technik pracy,
przeprowadzanie przez studentów symulacji mediacji (dla zadanego przedmiotu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

mediacji) na wszystkich etapach ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad
kompromisem; spisywanie ugody, porozumienia, rodzinnego planu wychowawczego;
sytuacje szczególne w mediacji – zasady przestrzegane przez mediatora
metody
prowadzenia
zajęć

jak w opisie modułu

liczba
godzin 20
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba
godzin 30
pracy własnej
studenta
opis
pracy
własnej studenta

1. przyswojenie wiedzy z ćwiczeń oraz pogłębienie jej na podstawie wskazanej

literatury przedmiotu
2. przygotowanie do kolokwium

organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

wybrane strony z następującej literatury: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo
rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie
rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”,
Katowice 2006

literatura
uzupełniająca

S. Savage, E. Boyd-MacMillan „Konflikt w relacjach – zrozumieć i przezwyciężyć”,
Poznań 1012.

adres
strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 4

nazwa

kod

Kolokwium pisemne z wykładów

r2_16_w_1

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Weronika Juroszek
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia

wymagania
merytoryczne

treści wykładów uzupełnione wskazaną literaturą podręcznikową

kryteria oceny

wynik kolokwium pisemnego (składającego się z 8-10 pytań otwartych; w celu
zaliczenia kolokwium należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę
pytań)
ocena z kolokwium jest równocześnie oceną z wykładów

przebieg procesu 45-min. kolokwium pisemne, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

kod

Kolokwium pisemne z ćwiczeń

r2_16_w_1

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 5

uwzględnieniem podziału na grupy)
wymagania
merytoryczne

treści ćwiczeń uzupełnione wskazaną literaturą podręcznikową
wynik z kolokwium pisemnego (składającego się z 6-10 pytań otwartych)

kryteria oceny
ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) oceny z kolokwium pisemnego); b)
obecności i uczestnictwa w ćwiczeniach; c) przeprowadzonej symulacji
przebieg procesu 45-min. sprawdzian pisemny, po którym następuje jego omówienie
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

kod

Oceny przeprowadzonych symulacji

r2_16_w_1

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
mgr Janina Miazgowicz
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

wszyscy studenci 2. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych II-go stopnia (z
uwzględnieniem podziału na grupy)

wymagania
merytoryczne

przeprowadzenie symulacji mediacji (w oparciu o rzeczywisty przypadek z praktyki
mediatora rodzinnego przeprowadzenie symulacji mediacji obejmującej etapy
postępowania mediacyjnego); wymagana jest znajomość zadań do wykonania w
trakcie mediacji

kryteria oceny

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na zajęciach

przebieg procesu praca w kilkuosobowych grupach – symulacja roli mediatora (oceniani są tylko
weryfikacji
mediator i ko-mediator); każdy uczestnik wystąpi indywidualnie w roli mediatora
lub ko-mediatora; oceniana będzie biegłość w komunikacji, formalno-prawna strona

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

ugody, język ugody i stopień skonkretyzowania zobowiązań
informacje
dodatkowe

str. 6

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: : Asystent rodziny – wstęp
Kod modułu: 11-R2N-15-r2_17
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik, marek@kuzniki.com.pl
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Na podstawie oceny z kolokwium. Koniecznym warunkiem
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Asystent rodziny – wstęp wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

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

kod

r2_17_fns_1

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
Zadania i uprawnienia asystenta rodziny. Predyspozycje osobowościowe i
charakterologiczne. Specyfika problemów i potrzeb rodzin dysfunkcyjnych Problemy
socjalne. Problemy natury psychologicznej, prawnej. Diagnostyka systemu
rodzinnego na potrzeby asystentury. Modele/podejścia asystentury rodzinnej.
Asystent rodziny jako interwent kryzysowy .
Prezentacja multimedialna, wykład,
15
35
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę;

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 2

przygotowanie do kolokwium
10 wykładów po 2 godziny (2x45minut), sala z rzutnikiem multimedialnym
Krasiejko, I. Empowerment w metodycznym działaniu pracownika socjalnego z
rodziną. Problemy Społeczne nr 4/2009. (wybrane rozdziały)
Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice: Śląsk. (wybrane
rozdziały)
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2009). Pomocna dłoń. Interwencja kryzysowa w praktyce.
Częstochowa: Wydawnictwo pomoc. MKCH. (wybrane rozdziały)
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r.
(Decyzja Nr 26/2012/Ar wydana przez MPiPS)

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Greenstone, J.,L, Leviton, S.C. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk: GWP
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2010). Małżeństwo na wirażu, czyli jak poruszać się sytuacji
kryzysowej. Częstochowa: Edycja Św. Pawła.
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

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

nazwa

kod

r2_17_fns_1

r2_17_w_1

dr Marek Kuźnik
Wszystkie grupy
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i
ćwiczeniach oraz uzupełnionych lekturą zalecanej literatury przedmiotu.
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.

Asystent rodziny – wstęp ćwiczenia

kod

r2_17_fns_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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. 3

dr Marek Kuźnik
20-30 studentów

Trenowanie podstawowych komunikacyjnych umiejętności pomagania niezbędnych w
pracy z klientem/podopiecznym. Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania;
nawiązywanie kontaktu z rodziną, budowanie zaufania, czynniki zakłócające i
wspierające kontakt; dostrajanie się, prowadzenie rozmowy pomagającej/
wspierającej/ doradczej. Kontrakt asystenta z rodziną.
Zajęcia mają stanowić okazję do ćwiczenia kontaktu pomagającego w sytuacji
kryzysowej.
Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach, metoda grupy Balinta .
10
40
Przygotowanie materiałów tekstowych (opracowanie przypadku), do wykorzystania
na ćwiczeniach.
5 spotkań po 2 godziny
James,R.K., Gilliland, B. E. (2006). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa:
PARPA.
Brammer, M.L. (2000). Kontakty służące pomaganiu. Warszawa: Wydawnictwo PTP.
McKay, M. Davis, M. (2005). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.
Adler R. B., Rosenfeld L. B., Russell R. F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces
porozumiewania się. Poznań: REBIS.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
nazwa

Asystent rodziny – wstęp ćwiczenia
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

kod

r2_17_fns_2

r2_17_w_2

dr Marek Kuźnik
20-30 studentów
- Aktywne uczestnictwo na zajęciach tj. praca z grupą zgodnie z regułami metody
Balinta .
Zaliczenie na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny.
- Praca na środku grupy metodą Balinta w oparciu o przygotowany materiał.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

informacje
dodatkowe

str. 4

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: : Asystent rodziny – wstęp
Kod modułu: 11-R2S-15-r2_17
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik, marek@kuzniki.com.pl
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Na podstawie oceny z kolokwium. Koniecznym warunkiem
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Asystent rodziny – wstęp wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

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

kod

r2_17_fs_1

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
Zadania i uprawnienia asystenta rodziny. Predyspozycje osobowościowe i
charakterologiczne. Specyfika problemów i potrzeb rodzin dysfunkcyjnych Problemy
socjalne. Problemy natury psychologicznej, prawnej. Diagnostyka systemu
rodzinnego na potrzeby asystentury. Modele/podejścia asystentury rodzinnej.
Asystent rodziny jako interwent kryzysowy .
Prezentacja multimedialna, wykład,
20
55
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę;

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 2

przygotowanie do kolokwium
10 wykładów po 2 godziny (2x45minut), sala z rzutnikiem multimedialnym
Krasiejko, I. Empowerment w metodycznym działaniu pracownika socjalnego z
rodziną. Problemy Społeczne nr 4/2009. (wybrane rozdziały)
Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice: Śląsk. (wybrane
rozdziały)
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2009). Pomocna dłoń. Interwencja kryzysowa w praktyce.
Częstochowa: Wydawnictwo pomoc. MKCH. (wybrane rozdziały)
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r.
(Decyzja Nr 26/2012/Ar wydana przez MPiPS)

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Greenstone, J.,L, Leviton, S.C. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk: GWP
Kuźnik, M; Kuźnik, D. (2010). Małżeństwo na wirażu, czyli jak poruszać się sytuacji
kryzysowej. Częstochowa: Edycja Św. Pawła.
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

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

nazwa

kod

r2_17_fs_1

r2_17_w_1

dr Marek Kuźnik
Wszystkie grupy
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i
ćwiczeniach oraz uzupełnionych lekturą zalecanej literatury przedmiotu.
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.

Asystent rodziny – wstęp ćwiczenia

kod

r2_17_fs_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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. 3

dr Marek Kuźnik
20-30 studentów

Trenowanie podstawowych komunikacyjnych umiejętności pomagania niezbędnych w
pracy z klientem/podopiecznym. Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania;
nawiązywanie kontaktu z rodziną, budowanie zaufania, czynniki zakłócające i
wspierające kontakt; dostrajanie się, prowadzenie rozmowy pomagającej/
wspierającej/ doradczej. Kontrakt asystenta z rodziną.
Zajęcia mają stanowić okazję do ćwiczenia kontaktu pomagającego w sytuacji
kryzysowej.
Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach, metoda grupy Balinta .
10
15
Przygotowanie materiałów tekstowych (opracowanie przypadku), do wykorzystania
na ćwiczeniach.
5 spotkań po 2 godziny
James,R.K., Gilliland, B. E. (2006). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa:
PARPA.
Brammer, M.L. (2000). Kontakty służące pomaganiu. Warszawa: Wydawnictwo PTP.
McKay, M. Davis, M. (2005). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.
Adler R. B., Rosenfeld L. B., Russell R. F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces
porozumiewania się. Poznań: REBIS.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
nazwa

Asystent rodziny – wstęp ćwiczenia
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu

kod

r2_17_fs_2

r2_17_w_2

dr Marek Kuźnik
20-30 studentów
- Aktywne uczestnictwo na zajęciach tj. praca z grupą zgodnie z regułami metody
Balinta .
- Przygotowanie „przypadku” w wersji pisemnej zgodnie z wytycznymi.
Zaliczenie na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny.
- Dostarczenie przygotowanej pisemnej analizy przypadku wszystkim członkom

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

grupy, po wcześniejszym zapoznaniu się z nią prowadzącego.
- Praca na środku grupy metodą Balinta w oparciu o przygotowany materiał.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Praca asystenta rodziny – część I (11-R2N-15-r2_18)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik
marek@kuzniki.com.pl
2015/2016
letni
niestacjonarne
Na podstawie oceny z kolokwium. Koniecznym warunkiem
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
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
zajęć
literatura
obowiązkowa

wykład

kod
r2_18_fns_1

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
Teoretyczne podstawy terapii opartej na rozwiązaniach
- zastosowanie TSR w pracy w asystenturze
- motywowanie i praca na zasobach - ujęcie teoretyczne
- podstawy rozumienia systemowego rodziny
- elementy diagnozy systemu rodzinnego w pracy asystenta
Prezentacja multimedialna, wykład

10
40
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; przygotowanie do kolokwium
5 wykładów po 2 godziny (2x45minut), sala z rzutnikiem multimedialnym
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, pod red. Barbaro B., Wyd.
Collegium Medicum UJ, Kraków 1994.
H. Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin, 2006, Kraków. (wybrane rozdziały)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Szczepkowski, J.(2010). Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach. Toruń : Akapit.
Topping, K., Tutoring- wzajemne wspieranie się nauce. Educacional practices 5.
H. Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin, 2006, Kraków. (wybrane rozdziały)
Ewa LEŚ red. Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji . Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR
Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (2010), (red.), Nowe przestrzenie
działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. Kraków: Impuls

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Kolokwium pisemne

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

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

kod
r2_18_w_1

r2_18_w_1
dr Marek Kuźnik
Wszystkie grupy
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i
ćwiczeniach oraz uzupełnionych lekturą zalecanej literatury przedmiotu.
Kolokwium uznaje się za zaliczone po uzyskaniu 60 % poprawnych odpowiedzi.
Kolokwium ma charakter testu składającego się z pytań zamkniętych,
jednokrotnego wyboru.

ćwiczenia

kod
r2_18_fns_2

dr Marek Kuźnik,
wszyscy studenci
Ćwiczenie budowania koalicji na rzecz zmiany z rodziną
- nauka stosowanie technik TSR pracy z rodziną
- nauka prowadzenia konsultacji rodzinnej
- video trening, praca na mocnych stronach
Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach, metoda grupy Balinta;
zajęcia prowadzone metodą symulacji pracy z rodziną

10
15

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

str. 3

Wykonywanie kolejnych etapów tworzenia indywidualnego projektu pracy z rodziną
bloki zajęć
Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice: Śląsk.
Szczepkowski, J.(2010). Praca
socjalna
–
Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach. Toruń : Akapit.
Rucker-Embden , H. Sterlin , N. Wetzel , M. Wirsching . Pierwszy wywiad z rodziną.
Gdańsk: GWP
Izabela Krasiejko Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (Nr 6 w serii
Profesjonalny Pracownik Socjalny)

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

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

Aktywność na zajęciach
r2_18_w_2
r2_18_w_3
dr Marek Kuźnik

kod
r2_18_w_2

wszystkie
Obecność na zajęciach, przygotowanie i aktywność na zajęciach
zaliczenie ćwiczeń (na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
aktywność na zajęciach polegająca na podgrywaniu rodziny i wchodzenia w rolę
pomagacza.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Praca asystenta rodziny – część I (11-R2N-14-r2_18)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik
marek@kuzniki.com.pl
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Na podstawie oceny z kolokwium. Koniecznym warunkiem
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Praca asystenta rodziny – część I 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
r2_18_fns_1

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
zarządzanie zmianą w rodzinie
projektowanie zmiany,
ewaluacja projektów w pracy asystenta rodziny
integracyjny model pracy z rodziną
Prezentacja multimedialna, wykład

10
40
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; przygotowanie do kolokwium
zblokowane zajęcia, sala z rzutnikiem multimedialnym
Apelt,K, Jabłoński, S. Smykowski, B, Wojciechowska, J. Ziółkowska, B.
(2010).Konstruowanie i ewaluacja projektów. Warszawa: scholar
Brzezińska, A Promocja zdrowia a rozwój organizacji. Poznań

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

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

Kuźnik, M. (2006). Dorośli o przyszłości, czyli projekty własnego życia i ich geneza.
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Trawkowska Dobroniega. (red.) (2011). Pomoc społeczna wobec rodzin.
Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę . Akapit
Wydawnictwo Edukacyjne
Ewa LEŚ red. Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji . Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

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

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Kolokwium pisemne

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

kod
r2_18_w_1

r2_18_w_1
dr Marek Kuźnik
Wszystkie grupy
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i
ćwiczeniach oraz uzupełnionych o prezentację projektu pracy z rodziną.
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.

ćwiczenia

kod
r2_18_fns_2

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr Marek Kuźnik,
wszyscy studenci
Projekt socjalny,
- Tworzenie indywidualnych, korekcyjnych planów pracy z poszczególnymi członkami
rodziny

metody
prowadzenia
zajęć

Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach, metoda grupy Balinta

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

str. 3

20
30
Wykonywanie kolejnych etapów tworzenia indywidualnego projektu pracy z rodziną
zblokowane zajęcia
Trawkowska Dobroniega. (red.) (2011). Pomoc społeczna wobec rodzin.
Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę . Akapit
Wydawnictwo Edukacyjne
Ewa LEŚ red. Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji . Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR
Izabela Krasiejko Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (Nr 6 w serii
Profesjonalny Pracownik Socjalny)

literatura
uzupełniająca

Izabela Krasiejko Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (Nr 6 w serii
Profesjonalny Pracownik Socjalny)
Tryniszewska Katarzyna. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Komentarz. LexisNexis Polska

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

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

kod
r2_18_w_2
r2_18_w_2
r2_18_w_3
dr Marek Kuźnik
wszystkie
Obecność na zajęciach, przygotowanie i aktywna praca z projektem pracy z
rodziną podczas zajęć
zaliczenie ćwiczeń (na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
przygotowanie projektu pracy z rodziną w oparciu o dostarczony materiał a
następnie prezentacja go na zajęciach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Praca asystenta rodziny – część I (11-R2S-15-r2_18)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik
marek@kuzniki.com.pl
2015/2016
letni
stacjonarne
Na podstawie oceny z kolokwium. Koniecznym warunkiem
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
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
zajęć
literatura
obowiązkowa

wykład

kod
r2_18_fs_1

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
Teoretyczne podstawy terapii opartej na rozwiązaniach
- zastosowanie TSR w pracy w asystenturze
- motywowanie i praca na zasobach - ujęcie teoretyczne
- podstawy rozumienia systemowego rodziny
- elementy diagnozy systemu rodzinnego w pracy asystenta
Prezentacja multimedialna, wykład

10
15
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; przygotowanie do kolokwium
5 wykładów po 2 godziny (2x45minut), sala z rzutnikiem multimedialnym
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, pod red. Barbaro B., Wyd.
Collegium Medicum UJ, Kraków 1994.
H. Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin, 2006, Kraków. (wybrane rozdziały)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Szczepkowski, J.(2010). Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach. Toruń : Akapit.
Topping, K., Tutoring- wzajemne wspieranie się nauce. Educacional practices 5.
H. Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin, 2006, Kraków. (wybrane rozdziały)
Ewa LEŚ red. Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji . Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR
Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (2010), (red.), Nowe przestrzenie
działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. Kraków: Impuls

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Kolokwium pisemne

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

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

kod
r2_18_w_1

r2_18_w_1
dr Marek Kuźnik
Wszystkie grupy
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i
ćwiczeniach oraz uzupełnionych lekturą zalecanej literatury przedmiotu.
Kolokwium uznaje się za zaliczone po uzyskaniu 60 % poprawnych odpowiedzi.
Kolokwium ma charakter testu składającego się z pytań zamkniętych,
jednokrotnego wyboru.

ćwiczenia

kod
r2_18_fs_2

dr Marek Kuźnik,
wszyscy studenci
Ćwiczenie budowania koalicji na rzecz zmiany z rodziną
- nauka stosowanie technik TSR pracy z rodziną
- nauka prowadzenia konsultacji rodzinnej
- video trening, praca na mocnych stronach
Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach, metoda grupy Balinta;
zajęcia prowadzone metodą symulacji pracy z rodziną

20
30

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

str. 3

Wykonywanie kolejnych etapów tworzenia indywidualnego projektu pracy z rodziną
bloki zajęć
Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice: Śląsk.
Szczepkowski, J.(2010). Praca
socjalna
–
Podejście Skoncentrowane na
Rozwiązaniach. Toruń : Akapit.
Rucker-Embden , H. Sterlin , N. Wetzel , M. Wirsching . Pierwszy wywiad z rodziną.
Gdańsk: GWP
Izabela Krasiejko Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (Nr 6 w serii
Profesjonalny Pracownik Socjalny)

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

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

Aktywność na zajęciach
r2_18_w_2
r2_18_w_3
dr Marek Kuźnik

kod
r2_18_w_2

wszystkie
Obecność na zajęciach, przygotowanie i aktywność na zajęciach
zaliczenie ćwiczeń (na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
aktywność na zajęciach polegająca na podgrywaniu rodziny i wchodzenia w rolę
pomagacza.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Praca asystenta rodziny – część I (11-R2S-14-r2_18)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik
marek@kuzniki.com.pl
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Na podstawie oceny z kolokwium. Koniecznym warunkiem
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
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
zajęć
literatura
obowiązkowa

wykład

kod
r2_18_fs_1

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
zarządzanie zmianą w rodzinie
projektowanie zmiany,
ewaluacja projektów w pracy asystenta rodziny
integracyjny model pracy z rodziną
Prezentacja multimedialna, wykład

10
40
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; przygotowanie do kolokwium
5 wykładów po 2 godziny (2x45minut), sala z rzutnikiem multimedialnym
Apelt,K, Jabłoński, S. Smykowski, B, Wojciechowska, J. Ziółkowska, B.
(2010).Konstruowanie i ewaluacja projektów. Warszawa: scholar
Brzezińska, A Promocja zdrowia a rozwój organizacji. Poznań

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

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

Kuźnik, M. (2006). Dorośli o przyszłości, czyli projekty własnego życia i ich geneza.
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Trawkowska Dobroniega. (red.) (2011). Pomoc społeczna wobec rodzin.
Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę . Akapit
Wydawnictwo Edukacyjne
Ewa LEŚ red. Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji . Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

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

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Kolokwium pisemne

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

kod
r2_18_fs_1

r2_18_w_1
dr Marek Kuźnik
Wszystkie grupy
Pisemne kolokwium sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i
ćwiczeniach oraz uzupełnionych o prezentację projektu pracy z rodziną.
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.

ćwiczenia

kod
r2_18_fs_2

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

dr Marek Kuźnik,
wszyscy studenci
Projekt socjalny,
- Tworzenie indywidualnych, korekcyjnych planów pracy z poszczególnymi członkami
rodziny

metody
prowadzenia
zajęć

Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach, metoda grupy Balinta

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

str. 3
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Wykonywanie kolejnych etapów tworzenia indywidualnego projektu pracy z rodziną
zajęcia co tydzień
Trawkowska Dobroniega. (red.) (2011). Pomoc społeczna wobec rodzin.
Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę . Akapit
Wydawnictwo Edukacyjne
Ewa LEŚ red. Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji . Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR
Izabela Krasiejko Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (Nr 6 w serii
Profesjonalny Pracownik Socjalny)

literatura
uzupełniająca

Izabela Krasiejko Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (Nr 6 w serii
Profesjonalny Pracownik Socjalny)
Tryniszewska Katarzyna. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Komentarz. LexisNexis Polska

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

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

kod
r2_18_w_2
r2_18_w_2
r2_18_w_3
dr Marek Kuźnik
wszystkie
Obecność na zajęciach, przygotowanie i aktywna praca z projektem pracy z
rodziną podczas zajęć
zaliczenie ćwiczeń (na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
przygotowanie projektu pracy z rodziną w oparciu o dostarczony materiał a
następnie prezentacja go na zajęciach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Praca asystenta rodziny – część II (11-R2N-14-r2_19)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik
marek@kuzniki.com.pl
2015/2016
letni
niestacjonarne
Na podstawie oceny z egzaminu. Koniecznym warunkiem
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
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
zajęć
literatura
obowiązkowa

wykład

kod
r2_19_fns_1

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
Model skoncentrowany na rozwiązywaniu problemów w pracy asystenta rodziny:
video trening, praca na mocnych stronach. Model tutoringu. Wspomaganie rozwoju
poszczególnych członków rodziny. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w
poszczególnych etapach życia.
Prezentacja multimedialna, wykład

7
68
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; przygotowanie do egzaminu
zblokowane zajęcia; sala z rzutnikiem multimedialnym
Topping, K., Tutoring- wzajemne wspieranie się nauce. Educacional practices 5.
Brzezińska, A., Kaczan,R. (2009). Droga do samodzielności. Gdańsk GWP.
Brzezińska, A. (2007). Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia
rozwojowa .Gdańsk: GWP.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

Szczepkowski, J.(2010). Praca socjalna
Rozwiązaniach. Toruń : Akapit
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

–

Podejście

Skoncentrowane

na

Gray, D. (2010). Adopcja i przywiązanie. Wydawnictwo: GWP
Bloomquist, M.(2011)Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi.
Podręcznik dla rodziców i terapeutów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kołakowski, A. (red.) (2013) zaburzenia zachowania u dzieci teoria i praktyka GWP.

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
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

kod
r2_19_fns_1

r2_19_w_1
dr Marek Kuźnik
Wszystkie grupy
Na podstawie oceny z egzaminu. Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest
wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.
Ustny egzamin sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i
ćwiczeniach uzupełnionych lekturą zalecanej literatury przedmiotu
Egzamin ma charakter ustny i składa się z trzech pytań problemowych. Odpowiedź
na każde pytanie stanowi 1/3 końcowej oceny. Podstawą przystąpienia do egzaminu
jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

kod
r2_19_fns_2

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
System pomocy społecznej. Zasady udzielania pomocy społecznej.
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Zadania asystenta rodziny. Zakres współpracy asystenta rodziny.
Dokumentacja asystenta rodziny.
Konsultacja rodzinna – trenowanie rozmowy pomagającej i diagnostycznej z całą
rodziną
Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach,

21

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 3

54
Przygotowanie materiałów tekstowych (opracowanie przypadku), do wykorzystania na
ćwiczeniach.
zajęcia co tydzień
De Barbaro, B. (2004). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków:
UJ.
Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein. Asystentura w pomocy społecznej.
Poradnik dla pracowników socjalnych. Wydawnictwo: Dashofer, ISBN:
9788375370591
Izabela Krasiejko. Metodyka działania asystenta rodziny. Wydanie drugie zmienione w
serii Profesjonalny Pracownik Socjalny)

literatura
uzupełniająca

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

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

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

Aktywność na zajęciach
r2_19_w_2
r2_19_w_3
dr Marek Kuźnik

kod
r2_19_w_2

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszystkie
wymagania
Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
merytoryczne
kryteria oceny
zaliczenie ćwiczeń (na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Praca asystenta rodziny – część II (11-R2S-14-r2_19)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

dr Marek Kuźnik
marek@kuzniki.com.pl
2015/2016
letni
stacjonarne
Na podstawie oceny z egzaminu. Koniecznym warunkiem
zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń (na
zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa
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
zajęć
literatura
obowiązkowa

wykład

kod
r2_19_fs_1

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
Model skoncentrowany na rozwiązywaniu problemów w pracy asystenta rodziny:
video trening, praca na mocnych stronach. Model tutoringu. Wspomaganie rozwoju
poszczególnych członków rodziny. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w
poszczególnych etapach życia.
Prezentacja multimedialna, wykład

20
55
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; przygotowanie do egzaminu
5 wykładów po 2 godziny (2x45minut), sala z rzutnikiem multimedialnym
Topping, K., Tutoring- wzajemne wspieranie się nauce. Educacional practices 5.
Brzezińska, A., Kaczan,R. (2009). Droga do samodzielności. Gdańsk GWP.
Brzezińska, A. (2007). Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia
rozwojowa .Gdańsk: GWP.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

Szczepkowski, J.(2010). Praca socjalna
Rozwiązaniach. Toruń : Akapit
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

–

Podejście

Skoncentrowane

na

Gray, D. (2010). Adopcja i przywiązanie. Wydawnictwo: GWP
Bloomquist, M.(2011)Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi.
Podręcznik dla rodziców i terapeutów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kołakowski, A. (red.) (2013) zaburzenia zachowania u dzieci teoria i praktyka GWP.

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
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

kod
r2_19_w_1

r2_19_w_1
dr Marek Kuźnik
Wszystkie grupy
Na podstawie oceny z egzaminu. Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest
wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.
Ustny egzamin sprawdzi znajomość treści przedstawionych na wykładzie i
ćwiczeniach uzupełnionych lekturą zalecanej literatury przedmiotu
Egzamin ma charakter ustny i składa się z trzech pytań problemowych. Odpowiedź
na każde pytanie stanowi 1/3 końcowej oceny. Podstawą przystąpienia do
egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

kod
r2_19_fs_2

dr Marek Kuźnik
wszyscy studenci
System pomocy społecznej. Zasady udzielania pomocy społecznej.
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Zadania asystenta rodziny. Zakres współpracy asystenta rodziny.
Dokumentacja asystenta rodziny.
Konsultacja rodzinna – trenowanie rozmowy pomagającej i diagnostycznej z całą
rodziną
Metoda warsztatowa, arkusze, praca w podgrupach,

30

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 3

45
Przygotowanie materiałów tekstowych (opracowanie przypadku), do wykorzystania
na ćwiczeniach.
zajęcia co tydzień
De Barbaro, B. (2004). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków:
UJ.
Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein. Asystentura w pomocy społecznej.
Poradnik dla pracowników socjalnych. Wydawnictwo: Dashofer, ISBN:
9788375370591
Izabela Krasiejko. Metodyka działania asystenta rodziny. Wydanie drugie zmienione w
serii Profesjonalny Pracownik Socjalny)

literatura
uzupełniająca

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

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Aktywność na zajęciach
r2_19_fs_2
kod(-y) zajęć
r2_19_w_2
r2_19_w_3
osoba(-y)
dr Marek Kuźnik
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wszystkie
wymagania
Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
merytoryczne
kryteria oceny
zaliczenie ćwiczeń (na zasadzie: zaliczone vs niezaliczone; bez oceny).
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia
Sylabus modułu: Wykład monograficzny (11-R2N-15-r2_21) / (11-R2N-14-r2_20)
Tytuł wykładu: Cele i metody manipulowania ludźmi przez media
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
niestacjonarne
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

literatura
uzupełniająca

wykład

kod

r2_21/20_fns_1

ks. dr hab. Bogdan Biela
Minęły czasy topornej propagandy czy manipulacji. Jej współczesne formy są bardzo
wysublimowane. Obecnie podstawowym celem manipulacji medialnej jest nie tylko
doraźne wprowadzenie odbiorcy w błąd - nie tylko przekonanie go, że podawany mu
fałsz jest prawdą. Ich celem jest możliwie trwałe przywiązanie odbiorcy do określonych
postaw i poglądów wykreowanych przez propagandzistów. W tym kontekście
niesłychanie istotne jest poznanie świata manipulacji ze szczególnym uwzględnieniem
celów i metod manipulacji medialnej.
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Udział w wykładzie oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu










Z. Bauer i E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
J. Kossecki, Granice manipulacji, Warszawa 1986.
P. Hahne., Siła manipulacji, Warszawa 1997.
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996.
A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1995.
A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.
M. Szulczewski, Informacja i współdziałanie, Warszawa 1982.
M. Warecki, Wojciech Warecki, Woda z mózgu. Manipulacja w mediach, Fronda,

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

Warszawa 2011.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

 M. Rewera (red.), Prawda w mediach, Maternus Media, Tychy 2008.
 E. Aronson., Człowiek istota społeczna. Manipulacja i perswazja, Warszawa 1995.
 M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006.

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

r2_21/20_w_1
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia
Sylabus modułu: Wykład monograficzny (11-R2N-15-r2_21) / (11-R2NS-14-r2_20)
Tytuł wykładu: Z dziejów dobroczynności na Śląsku XIX–XX wieku
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena z prasy pisemnej

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
literatura

wykład

kod

r2_21/20_fns_1

ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
Motywy dobroczynności w Kościele starożytnym i średniowiecznym. Różne rodzaje
potrzeb w społeczeństwie i ich zaspakajanie. Ubóstwo jako sposób na życie (Św.
Franciszek). Św. Jadwiga i św. Elżbieta – wzorce działalności dobroczynnej w okresie
średniowiecza. Reformacja wobec problemu ubóstwa. Szpitale (hospicja) wiejskie.
Reforma soborowa wobec problemu ubóstwa. Zakony i zgromadzenia zakonne w służbie
potrzebujących. Św. Wincenty a’Paulo w dziele miłosierdzia chrześcijańskiego.
Sekularyzacja opieki społecznej. Potrzebujący w dobie przemian gospodarczych i
ustrojowych (typologia potrzeb). Konferencje św. Wincentego a’ Paulo – organizacja
katolików świeckich. Związek Caritas – centralizacja i specjalizacja w działalności
dobroczynnej.
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Lektura zadanych tekstów; przygotowanie pracy pisemnej
W. Myszor, Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23/24 (1990-1991), s. 193-201;
J. Myszor, Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji
katowickiej, Katowice 2009.
Ewa Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności
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uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

organizacji społecznych, Warszawa 2000.
www.silesia.edu.pl/slask
www.encyklo.pl

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

praca pisemna
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r2_21/20_w_1

Znajomość zadanej lektury, przedstawienie w formie pisemnej pracy cząstkowej i
końcowej, temat pracay do uzgodnienia z wykładowcą.
Ocena pracy pisemnej
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str. 1

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
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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
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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
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia
Sylabus modułu: Wykład monograficzny (11-R2S-15-r2_21) / (11-R2S-14-r2_20)
Tytuł wykładu: Rodzina miejscem wychowania w starożytnym Kościele
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr hab. Andrzej Uciecha
2015/2016
letni
stacjonarne
Zaliczenie z oceną w formie przygotowania analitycznej pracy pisemnej
wygłoszonej w oryginalny sposób zgodnie z podanym harmonogramem; test
podsumowujący; obecność i aktywny udział w wykładach

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
literatura
uzupełniająca

wykład

kod

r2_21/20_fs_1

ks. dr hab. Andrzej Uciecha
Badanie procesu rozwoju chrześcijańskiego wychowania w kontekście wpływu
filozoficzno-religijnych ideałów klasycznej paideia i systemu antycznej edukacji
grecko-rzymskiej.
30
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praca z podaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy
pod kątem wskazanych zagadnień podstawowych
Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, tłum. W. Kania, [w:] Jan Chryzostom, Wybór
pism, tłum. H. Paprocki, W. Kania, Warszawa 1974 (PSP XIII)
H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. St. Łoś, Warszawa 1969;
Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia
społecznego, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 1, wybór i oprac. W.
Myszor, Katowice 2012, s. 202-218; A. Bober, Rodzina Kościołem domowym według
św. Jana Chryzostoma, VoxP 1985, t. 8-9, s. 193-200; W. Kania, Pierwsza rodzinna
katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, VoxP 1985, t. 8-9, s. 215-222; H.
Wójtowicz, Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jana Chryzostoma,
VoxP 1985, t. 8-9, s. 201-214; E. Stanula, Rodzina kształtująca system wartości w
ujęciu św. Jana Chryzostoma, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

XX. Materiały z Konferencji (czerwiec 1993 r.), Bydgoszcz 1994, s. 81-94; A.
Uciecha, Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym „O wychowaniu
dzieci” św. Jana Chryzostoma, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 19/20
(1986/87), s. 65-92; A. Uciecha, Rola ojca w procesie wychowania domowego na
podstawie traktatu św. Jana Chryzostoma „O wychowaniu dzieci”, w: Dziecko w
rodzinie i społeczeństwie. Starożytność-Średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. ŻołądźStrzelczyk, Bydgoszcz 2002, t. I, s. 205-218; A. Uciecha, Religijny program
wychowania w ujęciu Jana Chryzostoma, w: Vox Patrum 29 (2009), t. 53-54, s. 421432.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod

r2_21/20_w_1

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Zaliczenie z oceną, na którą się składa: a/ przygotowanie pracy pisemnej
wygłoszonej zgodnie z podanym harmonogramem; b/ test podsumowujący (10
pytań; skala: bdb 19-20 pkt.; db+ 18 pkt.; db 16-17 pkt.; dst+ 14-15 pkt.; dst 11-13
pkt.; ndst 10 pkt.); c/ obecność i aktywny udział w wykładach
Według harmonogramu podanego na pierwszych zajęciach przez nauczyciela
przedmiotu
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia
Sylabus modułu: Wykład monograficzny (11-R2S-15-r2_21) / (11-R2S-14-r2_20)
Tytuł wykładu: Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku
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
Uczestnictwo w wykładach oraz pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej.

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

r2_21/20_fs_1

ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary
Wykład skupia się wokół następujących kwestii:
1. Główne priorytety i kierunki polityki społecznej wobec starości w wymiarze
globalnym, regionalnym i lokalnym.
2. Podjęcie działań przeciwstawiających się wykluczaniu społecznemu osób starszych.
2. Opieka nad osobami starszymi w Polsce.
3. Instytucje opieki dla osób starszych – przykłady zagraniczne.
4. Instytucje kulturalno-edukacyjne dla seniorów.
30
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Wiedza, którą student pozyska w trakcie wykładów, pozwoli mu zaznajomić się z
działaniami instytucjonalnymi na rzecz osób starszych w Polsce i za granicą. Informacje
na ten temat poszerzy on czytając zaproponowaną przez wykładowcę lekturę.
1. Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa 2002.
2. Czerniawska O., Style życia w starości, Łódź 1998.
3. Dzięgielewska M., (red.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Łódź
2000.
4. Synak B. (red.), Polska starość, Gdańsk 2003.
5. Szarota Z., Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób
starszych, Kraków 1998.
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6. Tokarz B. (red.), My też – seniorzy w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
7. Trafiałek E., Człowiek starszy w Polsce w latach 1994-1997, Katowice 1998.
8. Zych A., Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Katowice

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

1999.
1. Chabior A., Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości,
Radom-Kielce 2000.
2. Halik J. (red.), Ludzie starzy w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia
się społeczeństwa, Warszawa 2002.
3. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków
2004.
4. Tokarz B. (red.), STOP dyskryminacji ze względu na wiek, Warszawa 2005.
5. Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001.
6. Żakowska-Wachelko B., Pędich W., Pacjencji w starszym wieku, Warszawa
1995.
icelary@op.pl

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

praca pisemna
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r2_21/20_w_1

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i
humanistycznych (antropologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia,
socjologia).
Warunkiem do otrzymania zaliczenia będzie systematyczna praca studenta oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z pracy zaliczeniowej.
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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie III (11-R2N-14r2_23)

1. Informacje ogólne
Antoni Bartoszek
2015/2016
zimowy
niestacjonarne

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

Ocena pierwszego rozdział pracy oraz pierwszego punktu drugiego rozdziału

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
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura

seminarium magisterskie

kod

Antoni Bartoszek
15 osób

Kontynuacja rozpoczętych badań naukowych

Zajęcia seminaryjne
20
195
Kontynuacja rozpoczętych badań naukowych; napisanie

oraz pierwszego punktu drugiego rozdziału

Związana z tematem pracy magisterskiej

pierwszego rozdział pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

seminarium magisterskie

kod

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

Antoni Bartoszek
15 osób

Sprawdzenie i ocenienie pierwszego rozdział pracy oraz pierwszego punktu
drugiego rozdziału

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień, pierwszy semestr 2015/2016
Sylabus modułu: seminarium magisterskie III (11-R2N-14-r2_23)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. Jerzy Myszor
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Zatwierdzenie tematu pracy, lektura i ocena Wstępu oraz pierwszego rozdziału
pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa seminarium magisterskie
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

Jerzy Myszor
17 osób
Przyjęcie pierwszego fragmentu pracy, lektura i analiza metodologiczna wybranych
fragmentów pracy na forum seminaryjnym
Zajęcia seminaryjne

Przygotowanie Wstępu i pierwszego rozdziału pracy dyplomowej

Józef Mysków, Elementy metodyki pracy naukowej, Studia Theol. Vars. 21 (1983) nr 1,
s. 221-259. Literatura przedmiotu
Związana z tematem pracy magisterskiej
www.silesia.edu.pl/slask

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

str. 2

kod

Ks. prof. Jerzy Myszor
17
Umiejętność budowania narracji w pracy dyplomowej, tworzenia przypisów i
bibliografii załącznikowej
Ocena końcowa, kwalifikacja pracy do obrony
Lektura wybranych fragmentów i ich ocena

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, studia niestacjonarne (semestr zimowy / pierwszy)

Sylabus modułu: Seminarium magisterskie I (11-R2N-15-r2_23)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
zimowy / pierwszy
NoR, niestacjonarne
ocena stopnia zaangażowania w zajęcia, na które składa się: (1) obecność; (2) aktywność; (3)
przedstawienie cząstkowych wyników swojej pracy i (4) poddanie ich dyskusji oraz ocena (5)
postępów w pisaniu pracy magisterskiej.

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z nauk o rodzinie
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
NoR, studia niestacjonarne
treści zajęć
celem seminarium z nauk o rodzinie (socjologia rodziny) jest przygotowanie studenta do napisania pracy
magisterskiej. Praca ta może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei) lub/i
zagadnień aktualnych.
Podczas zajęć ma miejsce omówienie wybranych aspektów metodologicznych, opis przebiegu procesu
badawczego, metod i technik badań, zasad korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania
kwerendy, zasad przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym.
Student podejmuje (1) działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz problemów
badawczych, na które dać ma ona odpowiedź, aby ująć je ostatecznie w formę konspektu pracy; (2)
formułuje zarys pracy na podstawie lektur i kwerendy, zgodnie z metodologią.
Student roku I rozpoczyna działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz problemów
badawczych, na które dać ma ona odpowiedź, aby ująć je ostatecznie w formę konspektu pracy.
Student roku II pracuje nad takim kształtem pracy magisterskiej, który pozwala mieć uzasadnioną
nadzieję na jej pomyślne zakończenie w semestrze letnim / II (75% zaawansowania).
metody
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
prowadzenia zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy 100
własnej studenta
opis pracy własnej
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu zaawansowania pracy,
studenta
formułowanie własnych problemów badawczych i teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
organizacja zajęć
seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma miejsce w czwartki, w
godz. 9.45-11.15 w sali 204/5 w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18).
Konsultacje dla wszystkich studentów: czwartki, w godz. 13.30-15.00 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 203/2). Ponadto istnieje możliwość ustalenia terminu konsultacji
nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl). Studenci studiów niestacjonarnych mają dodatkowo
możliwość konsultacji po indywidualnym zgłoszeniu takiej potrzeby w terminach zjazdów (piątki w
godz. 14.30-16.00 oraz soboty w godz. 13.30-15.00).
literatura
B. R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, PTM - Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2012,
obowiązkowa
stron 267.
Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Wyd. MEN, Warszawa 1991², stron 283.
literatura
Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka, Katowice 2007,
uzupełniająca
stron 168.
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z nauk o rodzinie
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
NoR, studia niestacjonarne
wymagania
Student powinien wykazać: (1) aktywną obecność na seminarium; (2) przedstawić sprawozdanie ze
merytoryczne
znajomości lektur specjalistycznych; (3) wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy
magisterskiej.
kryteria oceny
aktywny udział w seminarium; wykonanie wyznaczonych zadań (sprawozdanie ze znajomości lektur,
badań własnych i przedstawienie ich wniosków w postaci postępu w pisaniu pracy). Ostatecznej ocenie
podlega oddany tekst (fragmentów) pracy: jego zgodność z planem zamierzonej pracy magisterskiej,
literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów formalnych
tekstu.
przebieg procesu
Student I roku zobowiązany jest przedstawić do oceny temat i konspekt pracy w terminie
weryfikacji
umożliwiającym jego ocenę (co najmniej na 10 dni przed ostatnimi zajęciami w semestrze).
Student roku II przedstawia do końca roku kalendarzowego co najmniej 75% swojej pracy (ocena
stopnia zaawansowania zależy od prowadzącego seminarium).
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie III (11-R2S-14r2_23)

1. Informacje ogólne
Antoni Bartoszek
2015/2016
zimowy
stacjonarne

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

Ocena pierwszego rozdział pracy oraz pierwszego punktu drugiego rozdziału

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
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony

seminarium magisterskie

kod

Antoni Bartoszek
10 osób

Kontynuacja rozpoczętych badań naukowych

Zajęcia seminaryjne
30
195
Kontynuacja rozpoczętych badań naukowych; napisanie

magisterskiej

Związana z tematem pracy magisterskiej

dwóch rozdziałów pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

seminarium magisterskie

kod

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

Antoni Bartoszek
10 osób

Sprawdzenie i ocenienie dwóch rozdziałów pracy magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie I (11-R2S-15-r2_23)
1. Informacje ogólne
Antoni Bartoszek
2015/2016
zimowy
stacjonarne

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

Ocena wstępnie zgromadzonej literatury związanej z problemem przyszłej pracy
magisterskiej oraz ocena recenzji jednej pozycji

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
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

seminarium magisterskie

kod

Antoni Bartoszek
5 osób

Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej, recenzja książki

Zajęcia seminaryjne
30
45
Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej; gromadzenie literatury, napisanie
recenzji jednej pozycji ze zgromadzonej literatury

Związana z tematem pracy magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

seminarium magisterskie

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

Antoni Bartoszek
5 osób

Ocena zgromadzonej literatury oraz recenzji jednej pozycji

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie III (11-R2S-14r2_23)

1. Informacje ogólne
ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Na podstawie pracy pisemnej

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

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa: seminarium magisterskie
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. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
Ustalenie tematu pracy magisterskiej. Omawianie kolejnych
partii pracy magisterskiej.
Zajęcia seminaryjne
30
195
Opracowanie kolejnych partii pracy magisterskiej.

1. A. Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007
2. M. Dąbrowski, F. Kulpiński (red), Pedagogika opiekuńcza,

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Literatura
uzupełniająca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Olsztyn 2002
L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, TN
KUL, Lublin 2003
S. Kamiński, Pojęcie i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin
1981
T. Pilch, I. Lepalczyk (red), Pedagogika społeczna,
Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1995
M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, WN PAT, Kraków 2001.
Z. Tyszka, Metodologiczne problemy badań na rodziną,
UAM, Poznań 1980
K. Wojaczek, Kształtowanie katolickiej koncepcji
małżeństwa i rodziny, Opole 1997.

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002
J. Bajda J., Konieczność obrony podmiotowości rodziny, SR 18
(2002) nr 59-60, s.94-95
R. Bieleń, Uwarunkowania społeczne rodziny w Polsce, RT 51(2004)
z. 10, s.75-89.
K. Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle
introcepcji wartości, „Jedność”, Kielce 2011
W. Murawski, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001
Przemoc w rodzinie, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 10
(2011), Kraków – Sosnowiec 2011
W trosce o życie społeczne, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne”
11 (2013), Kraków – Sosnowiec 2013
W. Surmiak (red), Rodzina miłością wielka, Wydawnictwo św. Jacka,
Katowice 2014

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod

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

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

Wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
Informacje
dodatkowe

str. 3

Sformułowanie tematu pracy magisterskiej. Napisanie dwóch
trzecich pracy magisterskiej.
Ocena poprawności merytorycznej i formalnej tekstu.
Student pod koniec semestru składa pracę pisemną.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie I (11-R2S-15-r2_23)
1. Informacje ogólne
ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Na podstawie pracy pisemnej

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

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa: seminarium magisterskie
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. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
Precyzowanie zakresu naukowej pracy studenta.
2. Określenie metodologicznych podstaw planowanej pracy
magisterskiej.
Zajęcia seminaryjne
1.

30
45
1. Kwerenda źródeł.
2. Wstępne przygotowanie tematu oraz struktury pracy
magisterskiej.
3. Opracowanie fragmentu pracy magisterskiej.
1. A. Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie,

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Literatura
uzupełniająca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007
M. Dąbrowski, F. Kulpiński (red), Pedagogika opiekuńcza,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Olsztyn 2002
L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, TN
KUL, Lublin 2003
S. Kamiński, Pojęcie i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin
1981
T. Pilch, I. Lepalczyk (red), Pedagogika społeczna,
Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1995
M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, WN PAT, Kraków 2001.
Z. Tyszka, Metodologiczne problemy badań na rodziną,
UAM, Poznań 1980
K. Wojaczek, Kształtowanie katolickiej koncepcji
małżeństwa i rodziny, Opole 1997.

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002
J. Bajda J., Konieczność obrony podmiotowości rodziny, SR 18
(2002) nr 59-60, s.94-95
R. Bieleń, Uwarunkowania społeczne rodziny w Polsce, RT 51(2004)
z. 10, s.75-89.
K. Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle
introcepcji wartości, „Jedność”, Kielce 2011
W. Murawski, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001
Przemoc w rodzinie, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 10
(2011), Kraków – Sosnowiec 2011
W trosce o życie społeczne, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne”
11 (2013), Kraków – Sosnowiec 2013
W. Surmiak (red), Rodzina miłością wielka, Wydawnictwo św. Jacka,
Katowice 2014

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod

Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 3

e) weryfikację
grupa(-y)
Wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
Informacje
dodatkowe

Napisanie fragmentu pracy magisterskiej.
Ocena poprawności merytorycznej i formalnej tekstu.
Student pod koniec semestru składa pracę pisemną.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Seminarium magisterskie III (11-R2S-14-r2_23)
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 magisterskie
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
1

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

Zajęcia seminaryjne

r2_22_fs_1

Celem modułu jest kontynuowanie badań. Dotyczą one opracowywanie zebranego materiału
empirycznego. W tym semestrze student musi opracować cześć teoretyczną swoje pracy
magisterskiej i przedstawić efekty.

30

45

Przeprowadzenie badań

Spotkani raz w tygodniu – po 2 godz.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Seminarium magisterskie

r2_22_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 II

- 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 magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień, pierwszy semestr 2015/2016
Sylabus modułu: seminarium magisterskie III (11-R2S-14-r2_23)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. Jerzy Myszor
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Zatwierdzenie tematu pracy, ocena Wstępu i pierwszego rozdziału pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa seminarium magisterskie
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

Jerzy Myszor
1 grupa
Przyjęcie pierwszego fragmentu pracy, lektura i analiza metodologiczna wybranych
fragmentów pracy na forum seminaryjnym
Zajęcia seminaryjne

Przygotowanie Wstępu i pierwszego rozdziału pracy dyplomowej

Józef Mysków, Elementy metodyki pracy naukowej, Studia Theol. Vars. 21 (1983) nr 1,
s. 221-259. Literatura przedmiotu
Związana z tematem pracy magisterskiej
www.silesia.edu.pl/slask

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

str. 2

kod

Ks. prof. Jerzy Myszor
1 grupa
Umiejętność budowania narracji w pracy dyplomowej, tworzenia przypisów i
bibliografii załącznikowej
Ocena końcowa, kwalifikacja pracy do obrony
Lektura wybranych fragmentów i ich ocena

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Seminarium magisterskie III (11-R2S-14-r2_23)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa
2015/2016
zimowy
stacjonarne
Średnia ocen ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

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
informacje

kod
r2_23_fs_1
Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa

Stopniowe (systematyczne) prezentowanie wyników badań w postaci zredagowanych
kolejnych części pracy magisterskiej
Jak w opisie modułu
30
195

Prowadzenie badań naukowych wieńczone redagowaniem kolejnych części pracy
magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Redakcja pracy dyplomowej
r2_23_w_1
r2_23_fs_1
kod(-y) zajęć
Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
Uczestnicy seminarium
grupa(-y)
Według zainteresowań – powiązane z tematem pracy magisterskiej
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
Systematyczna praca nad redakcją kolejnych części pracy magisterskiej
przebieg procesu
Ocena osiągnięć w pisaniu pracy magisterskiej
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

ocena aktywności na seminarium
r2_23_fs_1
kod(-y) zajęć
Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa
osoba(-y)

przeprowadzająca(e) weryfikację
Uczestnicy seminarium
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
zabieranie głosu w czasie dyskusji na seminarium magisterskim
kryteria oceny
ocena umiejętności wypowiadania się na poruszane tematy
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

r2_23_w_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie I (11-R2S-15-r2_23)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Andrzej Pastwa
2015/2016
Zimowy
Stacjonarne
Ocena wstępnie zgromadzonej literatury związanej z tematyką przyszłej pracy
magisterskiej oraz ocena recenzji jednej pozycji

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

seminarium magisterskie

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

Andrzej Pastwa
1 osoba
Poszukiwanie i ustalenie tematu pracy magisterskiej; gromadzenie literatury,
napisanie recenzji jednej pozycji ze zgromadzonej literatury

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

Zajęcia seminaryjne
30
45
Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej; gromadzenie literatury, napisanie
recenzji jednej pozycji ze zgromadzonej literatury

Związana z tematem pracy magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

seminarium magisterskie

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Andrzej Pastwa
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
1 osoba
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
Ocena zgromadzonej literatury oraz recenzji jednej pozycji
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie (11-R2S-14-r2_23)
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

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z katolickiej nauki społecznej
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
treści zajęć
celem seminarium z nauk o rodzinie (socjologia rodziny) jest przygotowanie studenta do napisania pracy
magisterskiej. Praca ta może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei) lub/i
zagadnień aktualnych.
Podczas zajęć ma miejsce omówienie wybranych aspektów metodologicznych, opis przebiegu procesu
badawczego, metod i technik badań, zasad korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania
kwerendy, zasad przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym.
Student podejmuje (1) działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz problemów
badawczych, na które dać ma ona odpowiedź, aby ująć je ostatecznie w formę konspektu pracy; (2)
formułuje zarys pracy na podstawie lektur i kwerendy, zgodnie z metodologią.
Student pracuje nad takim kształtem pracy magisterskiej, który pozwala mieć uzasadnioną nadzieję na
jej pomyślne zakończenie w semestrze letnim (75% zaawansowania).
metody
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
prowadzenia zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy 195
własnej studenta
opis pracy własnej
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu zaawansowania pracy,
studenta
formułowanie własnych problemów badawczych i teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
organizacja zajęć
seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma miejsce w czwartki, w
godz. 9.45-11.15 w sali 203/5 w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18).
Konsultacje dla wszystkich studentów: czwartki, w godz. 15.00-16.30 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 202/3). Ponadto istnieje możliwość ustalenia terminu konsultacji
nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl).
literatura
B. R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, PTM - Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2012,
obowiązkowa
stron 267.
literatura
Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka, Katowice 2007, stron
uzupełniająca
168.
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod(-y) zajęć

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 2

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

Student powinien wykazać: (1) aktywną obecność na seminarium; (2) przedstawić sprawozdanie ze
znajomości lektur specjalistycznych; (3) wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy
magisterskiej.
aktywny udział w seminarium; wykonanie wyznaczonych zadań (sprawozdanie ze znajomości lektur,
badań własnych i przedstawienie ich wniosków w postaci postępu w pisaniu pracy). Ostatecznej ocenie
podlega oddany tekst (fragmentów) pracy: jego zgodność z planem zamierzonej pracy magisterskiej,
literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów formalnych
tekstu.
Student przedstawia do końca roku kalendarzowego co najmniej 75% swojej pracy (ocena stopnia
zaawansowania zależy od prowadzącego seminarium).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie I (11-R2S-15-r2_23)
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

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z katolickiej nauki społecznej
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
treści zajęć
celem seminarium z nauk o rodzinie (socjologia rodziny) jest przygotowanie studenta do napisania pracy
magisterskiej. Praca ta może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei) lub/i
zagadnień aktualnych.
Podczas zajęć ma miejsce omówienie wybranych aspektów metodologicznych, opis przebiegu procesu
badawczego, metod i technik badań, zasad korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania
kwerendy, zasad przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym.
Student podejmuje (1) działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz problemów
badawczych, na które dać ma ona odpowiedź, aby ująć je ostatecznie w formę konspektu pracy; (2)
formułuje zarys pracy na podstawie lektur i kwerendy, zgodnie z metodologią.
Student rozpoczyna działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz problemów badawczych,
na które dać ma ona odpowiedź, aby ująć je ostatecznie w formę konspektu pracy.
metody
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
prowadzenia zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy 45
własnej studenta
opis pracy własnej
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu zaawansowania pracy,
studenta
formułowanie własnych problemów badawczych i teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
organizacja zajęć
seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma miejsce w czwartki, w
godz. 9.45-11.15 w sali 203/5 w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18).
Konsultacje dla wszystkich studentów: czwartki, w godz. 15.00-16.30 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 202/3). Ponadto istnieje możliwość ustalenia terminu konsultacji
nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl).
literatura
B. R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, PTM - Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2012,
obowiązkowa
stron 267.
literatura
Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka, Katowice 2007, stron
uzupełniająca
168.
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod(-y) zajęć

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 2

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

Student powinien wykazać: (1) aktywną obecność na seminarium; (2) przedstawić sprawozdanie ze
znajomości lektur specjalistycznych; (3) wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy
magisterskiej.
aktywny udział w seminarium; wykonanie wyznaczonych zadań (sprawozdanie ze znajomości lektur,
badań własnych i przedstawienie ich wniosków w postaci postępu w pisaniu pracy). Ostatecznej ocenie
podlega oddany tekst (fragmentów) pracy: jego zgodność z planem zamierzonej pracy magisterskiej,
literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów formalnych
tekstu.
Student zobowiązany jest przedstawić do oceny temat i konspekt pracy w terminie umożliwiającym jego
ocenę (co najmniej na 10 dni przed ostatnimi zajęciami w semestrze).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie IV (11-R2N-14r2_24)

1. Informacje ogólne
Antoni Bartoszek
2015/2016
letni
niestacjonarne

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

Ocena całej pracy magisterskiej

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
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura

seminarium magisterskie

Antoni Bartoszek
15 osób

Napisanie całości pracy magisterskiej

Zajęcia seminaryjne
21
195
Sfinalizowanie pracy magisterskiej

Związana z tematem pracy magisterskiej

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

seminarium magisterskie

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

Antoni Bartoszek
15 osób

sprawdzenie i ocenienie całej pracy magisterskiej

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień, drugi semestr 2015/2016
Sylabus modułu: seminarium magisterskie IV (11-R2N-14-r2_24)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. Jerzy Myszor
2015/2016
letni
niestacjonarne
Przyjęcie tekstu końcowego pracy i jego ocena

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa seminarium magisterskie
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

Jerzy Myszor
17 osób
Czytanie i analiza metodologiczna wybranych fragmentów pracy na forum
seminaryjnym, przyjęcie pierwszej i końcowej wersji pracy,
Zajęcia seminaryjne

Przygotowanie tekstu końcowego pracy dyplomowej

Józef Mysków, Elementy metodyki pracy naukowej, Studia Theol. Vars. 21 (1983) nr 1,
s. 221-259. Literatura przedmiotu
Związana z tematem pracy magisterskiej
www.silesia.edu.pl/slask

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

str. 2

kod

Ks. prof. Jerzy Myszor
17
Umiejętność budowania narracji w pracy dyplomowej, tworzenia przypisów i
bibliografii załącznikowej
Ocena końcowa, kwalifikacja pracy do obrony
Lektura wybranych fragmentów i ocena

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, studia niestacjonarne

Sylabus modułu: Seminarium magisterskie II (11-R2N-15-r2_24)

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

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
letni / drugi
NoR - niestacjonarne
ocena stopnia zaangażowania w zajęcia, na które składa się: (1) obecność; (2) aktywność; (3)
przedstawienie cząstkowych wyników swojej pracy i (4) poddanie ich dyskusji oraz ocena (5)
postępów w pisaniu pracy magisterskiej.

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z nauk o rodzinie
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
NoR - studia niestacjonarne
treści zajęć
celem seminarium z nauk o rodzinie (socjologia rodziny) jest przygotowanie studenta do napisania pracy
magisterskiej. Praca ta może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei) lub/i
zagadnień aktualnych.
Podczas zajęć seminaryjnych ma miejsce omówienie wybranych aspektów metodologicznych, opis
przebiegu procesu badawczego, metod i technik badań, zasad korzystania ze źródeł informacji
naukowej, sporządzania kwerendy, zasad przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym.
Student podejmuje (1) działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz problemów
badawczych, na które dać ma ona odpowiedź, aby ująć je ostatecznie w formę konspektu pracy; (2)
formułuje zarys pracy na podstawie lektur i kwerendy, zgodnie z metodologią.
Student roku I podejmuje (1) działania zmierzające do nadania konspektowi pracy ostatecznego kształtu;
(2) pisze co najmniej jeden rozdział pracy magisterskiej, zgodnie z metodologią.
Student roku II pracuje nad takim kształtem pracy magisterskiej, który pozwala mieć uzasadnioną
nadzieję na jej pomyślne zakończenie.
metody
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
prowadzenia zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy 100
własnej studenta
opis pracy własnej
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu zaawansowania pracy,
studenta
formułowanie własnych problemów badawczych i teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
organizacja zajęć
seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma miejsce w czwartki, w
godz. 9.45-11.15 w sali 204/5 w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18).
Konsultacje dla wszystkich studentów: czwartki, w godz. 13.30-15.00 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 203/2). Ponadto istnieje możliwość ustalenia terminu konsultacji
nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl). Studenci studiów niestacjonarnych mają dodatkowo
możliwość konsultacji po indywidualnym zgłoszeniu takiej potrzeby w terminach zjazdów (piątki w
godz. 14.30-16.00 oraz soboty w godz. 13.30-15.00).
literatura
B. R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, PTM - Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2012,
obowiązkowa
stron 267.
Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Wyd. MEN, Warszawa 1991², stron 283.
literatura
Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka, Katowice 2007,
uzupełniająca
stron 168.
adres strony www
zajęć
informacje

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 2

dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z nauk o rodzinie
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
NoR - studia niestacjonarne
wymagania
Student powinien wykazać: (1) aktywną obecność na seminarium; (2) przedstawić na forum grupy
merytoryczne
sprawozdanie ze znajomości lektur specjalistycznych i cząstkowych wyników swojej pracy nad
ostatecznym kształtem pracy magisterskiej; (3) wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy
magisterskiej.
kryteria oceny
aktywny udział w seminarium; wykonanie wyznaczonych zadań (sprawozdanie ze znajomości lektur,
badań własnych i przedstawienie ich wniosków w postaci postępu w pisaniu pracy). Ostatecznej ocenie
podlega oddany tekst (fragmentów) pracy: jego zgodność z planem zamierzonej pracy magisterskiej,
literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów formalnych
tekstu.
przebieg procesu
Student I roku zobowiązany jest przedstawić do oceny temat i ostateczny konspekt pracy w terminie
weryfikacji
umożliwiającym jego ocenę (co najmniej na 10 dni przed ostatnimi zajęciami w semestrze).
Student roku II przedstawia do oceny całość pracy magisterskiej do końca maja 2016.
informacje
dodatkowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie IV (11-R2S-14-

r2_24)

1. Informacje ogólne
Antoni Bartoszek
2015/2016
letni
stacjonarne

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

Ocena całej pracy magisterskiej

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
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura

seminarium magisterskie

Antoni Bartoszek
10 osób

Napisanie całości pracy magisterskiej

Zajęcia seminaryjne
30
195
Sfinalizowanie pracy magisterskiej

Związana z tematem pracy magisterskiej

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

seminarium magisterskie

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

Antoni Bartoszek
10 osób

sprawdzenie i ocenienie całej pracy magisterskiej

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: teologia
Sylabus modułu: seminarium magisterskie II (11-R2S-15-r2_24)
1. Informacje ogólne
Antoni Bartoszek
2015/2016
letni
stacjonarne

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

Ocena na podstawie zatwierdzonego tematu, sporządzonego planu pracy
magisterskiej oraz pierwszego punktu pracy

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
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

seminarium magisterskie

kod

Antoni Bartoszek
5 osób

Sformułowanie tematu, stworzenie planu, przygotowanie pierwszego punktu pracy

Zajęcia seminaryjne
30
45
Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej, sformułowanie tematu oraz stworzenie
planu;

Związana z tematem pracy magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

seminarium magisterskie

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

Antoni Bartoszek
5 osób

Ocena planu pracy oraz pierwszego punktu pracy

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie IV (11-R2S-14-

r2_24)

1. Informacje ogólne
ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
2015/2016
letni
stacjonarne
Na podstawie pracy pisemnej

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

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa: seminarium magisterskie
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. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
Sfinalizowanie opracowywanej pracy magisterskiej.
Zajęcia seminaryjne
30
195
Ostateczne opracowanie pracy magisterskiej.

1. A. Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007
2. M. Dąbrowski, F. Kulpiński (red), Pedagogika opiekuńcza,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Literatura
uzupełniająca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

Olsztyn 2002
L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, TN
KUL, Lublin 2003
S. Kamiński, Pojęcie i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin
1981
T. Pilch, I. Lepalczyk (red), Pedagogika społeczna,
Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1995
M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, WN PAT, Kraków 2001.
Z. Tyszka, Metodologiczne problemy badań na rodziną,
UAM, Poznań 1980
K. Wojaczek, Kształtowanie katolickiej koncepcji
małżeństwa i rodziny, Opole 1997.

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002
J. Bajda J., Konieczność obrony podmiotowości rodziny, SR 18
(2002) nr 59-60, s.94-95
R. Bieleń, Uwarunkowania społeczne rodziny w Polsce, RT 51(2004)
z. 10, s.75-89.
K. Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle
introcepcji wartości, „Jedność”, Kielce 2011
W. Murawski, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001
Przemoc w rodzinie, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 10
(2011), Kraków – Sosnowiec 2011
W trosce o życie społeczne, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne”
11 (2013), Kraków – Sosnowiec 2013
W. Surmiak (red), Rodzina miłością wielka, Wydawnictwo św. Jacka,
Katowice 2014

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod

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

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Wymagania

Opracowanie całości pracy magisterskiej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
Informacje
dodatkowe

str. 3

Ocena poprawności merytorycznej i formalnej tekstu.
Student pod koniec semestru składa pracę pisemną.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie II (11-R2S-15-r2_24)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
2015/2016
letni
stacjonarne
Na podstawie pracy pisemnej

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa: seminarium magisterskie
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. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
Praca naukowa w zakresie opracowywanej pracy magisterskiej.
Zajęcia seminaryjne
30
45
Opracowanie jednego rozdziału pracy magisterskiej.

1. A. Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007
2. M. Dąbrowski, F. Kulpiński (red), Pedagogika opiekuńcza,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Olsztyn 2002

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

Literatura
uzupełniająca

3. L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, TN
KUL, Lublin 2003
4. S. Kamiński, Pojęcie i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin
1981
5. T. Pilch, I. Lepalczyk (red), Pedagogika społeczna,
Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1995
6. M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, WN PAT, Kraków 2001.
7. Z. Tyszka, Metodologiczne problemy badań na rodziną,
UAM, Poznań 1980
8. K. Wojaczek, Kształtowanie katolickiej koncepcji
małżeństwa i rodziny, Opole 1997.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 2

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002
J. Bajda J., Konieczność obrony podmiotowości rodziny, SR 18
(2002) nr 59-60, s.94-95
R. Bieleń, Uwarunkowania społeczne rodziny w Polsce, RT 51(2004)
z. 10, s.75-89.
K. Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle
introcepcji wartości, „Jedność”, Kielce 2011
W. Murawski, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001
Przemoc w rodzinie, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 10
(2011), Kraków – Sosnowiec 2011
W trosce o życie społeczne, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne”
11 (2013), Kraków – Sosnowiec 2013
W. Surmiak (red), Rodzina miłością wielka, Wydawnictwo św. Jacka,
Katowice 2014

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod

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

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Wymagania
merytoryczne

Napisanie jednego rozdziału pracy magisterskiej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
Informacje
dodatkowe

str. 3

Ocena poprawności merytorycznej i formalnej tekstu.
Student pod koniec semestru składa pracę pisemną.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Seminarium magisterskie IV (11-R2S-14-r2_24)
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
dodatkowe

r2_24_fs_1

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
1

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.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Seminarium dyplomowe

r2_24_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 II

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

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień, drugi semestr 2015/2016
Sylabus modułu: seminarium magisterskie IV (11-R2S-14-r2_24)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. Jerzy Myszor
2015/2016
letni
Stacjonarne
Przyjęcie tekstu końcowego pracy i jego ocena

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa seminarium magisterskie
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

Jerzy Myszor
1
Przyjęcie pierwszej wersji pracy, czytanie i analiza metodologiczna wybranych
fragmentów pracy na forum seminaryjnym
Zajęcia seminaryjne

Przygotowanie tekstu końcowego pracy dyplomowej

Józef Mysków, Elementy metodyki pracy naukowej, Studia Theol. Vars. 21 (1983) nr 1,
s. 221-259. Literatura przedmiotu
Związana z tematem pracy magisterskiej
www.silesia.edu.pl/slask

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

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

str. 2

kod

Ks. prof. Jerzy Myszor
1
Umiejętność budowania narracji w pracy dyplomowej, tworzenia przypisów i
bibliografii załącznikowej
Ocena końcowa, kwalifikacja pracy do obrony
Lektura wybranych fragmentów i ocena

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Seminarium magisterskie IV (11-R2S-14-r2_24)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa
2015/2016
letni
stacjonarne

Ocena przygotowanej pracy magisterskiej

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
informacje
dodatkowe

kod
r2_24_fs_1
Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa

Kontynuacja prezentowania wyników badań w postaci zredagowanych kolejnych
części pracy magisterskiej aż do jej ostatecznej redakcji
Jak w opisie modułu
30
195

Kontynuowanie zaawansowanych badań naukowych; przygotowanie ostatecznej
redakcji pracy magisterskiej
Zgodna z tematem pracy magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Redakcja pracy dyplomowej
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

r2_24_fs_1
Ks. prof. UŚ Andrzej Pastwa

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ocena pracy magisterskiej

kod
r2_24_w_1

Uczestnicy seminarium

Systematyczna praca nad redakcją kolejnych części pracy magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie II (11-R2S-15-r2_24)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Andrzej Pastwa
2015/2016
Letni
Stacjonarne
Ocena na podstawie zatwierdzonego tematu, sporządzonego planu pracy
magisterskiej oraz pierwszego punktu pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

seminarium magisterskie

kod

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

Andrzej Pastwa
1 osoba
Sformułowanie tematu, stworzenie planu, przygotowanie pierwszego punktu pracy
Zajęcia seminaryjne
30
45
Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej; sformułowanie tematu oraz stworzenie
planu

Związana z tematem pracy magisterskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 2

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

seminarium magisterskie

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Andrzej Pastwa
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
1 osoba
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
Ocena planu pracy oraz pierwszego punktu pracy
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie (11-R2S-14-r2_24)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
letni
stacjonarne
ocena stopnia zaangażowania w zajęcia, na które składa się: (1) obecność; (2) aktywność; (3)
przedstawienie cząstkowych wyników swojej pracy i (4) poddanie ich dyskusji oraz ocena (5)
postępów w pisaniu pracy magisterskiej.

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z katolickiej nauki społecznej
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
treści zajęć
celem seminarium z nauk o rodzinie (socjologia rodziny) jest przygotowanie studenta do napisania pracy
magisterskiej. Praca ta może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei) lub/i
zagadnień aktualnych.
Podczas zajęć seminaryjnych w semestrze letnim / drugim ma miejsce kontynuacja omawiania
wybranych aspektów metodologicznych, opis przebiegu procesu badawczego, metod i technik badań,
zasad korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania kwerendy, zasad przygotowania prac
pisemnych o charakterze naukowym.
Student pracuje nad takim kształtem pracy magisterskiej, który pozwala mieć uzasadnioną nadzieję na
jej pomyślne zakończenie.
metody
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
prowadzenia zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy 195
własnej studenta
opis pracy własnej
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu zaawansowania pracy,
studenta
formułowanie własnych problemów badawczych i teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
organizacja zajęć
seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma miejsce w czwartki, w
godz. 9.45-11.15 w sali 203/5 w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18).
Konsultacje dla wszystkich studentów: czwartki, w godz. 15.00-16.30 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 202/3). Ponadto istnieje możliwość ustalenia terminu konsultacji
nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl).
literatura
B. R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, PTM - Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2012,
obowiązkowa
stron 267.
Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Wyd. MEN, Warszawa 1991², stron 283.
literatura
Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka, Katowice 2007, stron
uzupełniająca
168.
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod(-y) zajęć

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 2

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

Student powinien wykazać: (1) aktywną obecność na seminarium; (2) przedstawić na forum grupy
sprawozdanie ze znajomości lektur specjalistycznych i cząstkowych wyników swojej pracy nad
ostatecznym kształtem pracy magisterskiej; (3) wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy
magisterskiej.
aktywny udział w seminarium; wykonanie wyznaczonych zadań (sprawozdanie ze znajomości lektur,
badań własnych i przedstawienie ich wniosków w postaci postępu w pisaniu pracy). Ostatecznej ocenie
podlega oddany tekst (fragmentów) pracy: jego zgodność z planem zamierzonej pracy magisterskiej,
literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów formalnych
tekstu.
Student przedstawia do oceny całość pracy magisterskiej do końca maja 2015.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: seminarium magisterskie (11-R2S-15-r2_24)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
letni
stacjonarne
ocena stopnia zaangażowania w zajęcia, na które składa się: (1) obecność; (2) aktywność; (3)
przedstawienie cząstkowych wyników swojej pracy i (4) poddanie ich dyskusji oraz ocena (5)
postępów w pisaniu pracy magisterskiej.

informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
Seminarium magisterskie z katolickiej nauki społecznej
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
studia stacjonarne, nauki o rodzinie II stopnia: rok I - 2 osoby; rok II - 13 osób
treści zajęć
celem seminarium z nauk o rodzinie (socjologia rodziny) jest przygotowanie studenta do napisania pracy
magisterskiej. Praca ta może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei) lub/i
zagadnień aktualnych.
Podczas zajęć seminaryjnych w semestrze letnim / drugim ma miejsce kontynuacja omawiania
wybranych aspektów metodologicznych, opis przebiegu procesu badawczego, metod i technik badań,
zasad korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania kwerendy, zasad przygotowania prac
pisemnych o charakterze naukowym.
Student podejmuje (1) działania zmierzające do nadania konspektowi pracy ostatecznego kształtu; (2)
pisze co najmniej jeden rozdział pracy magisterskiej, zgodnie z metodologią.
metody
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
prowadzenia zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy 45
własnej studenta
opis pracy własnej
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu zaawansowania pracy,
studenta
formułowanie własnych problemów badawczych i teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
organizacja zajęć
seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma miejsce w czwartki, w
godz. 9.45-11.15 w sali 203/5 w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18).
Konsultacje dla wszystkich studentów: czwartki, w godz. 15.00-16.30 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 202/3). Ponadto istnieje możliwość ustalenia terminu konsultacji
nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl).
literatura
B. R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, PTM - Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2012,
obowiązkowa
stron 267.
Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Wyd. MEN, Warszawa 1991², stron 283.
literatura
Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka, Katowice 2007, stron
uzupełniająca
168.
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod(-y) zajęć

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 2

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

studia stacjonarne, nauki o rodzinie II stopnia: rok I - 2 osoby; rok II - 13 osób
Student powinien wykazać: (1) aktywną obecność na seminarium; (2) przedstawić na forum grupy
sprawozdanie ze znajomości lektur specjalistycznych i cząstkowych wyników swojej pracy nad
ostatecznym kształtem pracy magisterskiej; (3) wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy
magisterskiej.
aktywny udział w seminarium; wykonanie wyznaczonych zadań (sprawozdanie ze znajomości lektur,
badań własnych i przedstawienie ich wniosków w postaci postępu w pisaniu pracy). Ostatecznej ocenie
podlega oddany tekst (fragmentów) pracy: jego zgodność z planem zamierzonej pracy magisterskiej,
literaturą przedmiotu, oryginalność podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów formalnych
tekstu.
Student zobowiązany jest przedstawić do oceny temat i ostateczny konspekt pracy w terminie
umożliwiającym jego ocenę (co najmniej na 10 dni przed ostatnimi zajęciami w semestrze).

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
www.swfis.us.edu.pl | swfis@us.edu.pl | tel. (32) 359-1645 | Katowice, ul. Bankowa 12/109

SPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
Studia stacjonarne II stopnia / Jednolite magisterskie 2 sem.
Wychowanie Fizyczne – Aerobik (32-AEROB)..................................................................................................................... 2
Wychowanie Fizyczne – Aerobik w wodzie (32-AEROBW).................................................................................................. 5
Wychowanie Fizyczne – Badminton (32-BADM)................................................................................................................. 7
Wychowanie Fizyczne – Callanetics (32-CALLAN)............................................................................................................... 9
Wychowanie Fizyczne – Fitness-Joga (32-FIT-JOGA)......................................................................................................... 11
Wychowanie Fizyczne – Fitball (32-FITBALL).................................................................................................................... 13
Wychowanie Fizyczne – Gry rekreacyjne (32-GRYREKR)................................................................................................... 15
Wychowanie Fizyczne – Gry zespołowe (32-GRYZES)....................................................................................................... 17
Wychowanie Fizyczne – Judo (32-JUDO).......................................................................................................................... 20
Wychowanie Fizyczne – Karate Kyokushin (32-KARATE)................................................................................................... 22
Wychowanie Fizyczne – Koszykówka kobiet, Koszykówka mężczyzn (32-KOSZK, 32-KOSZM)............................................24
Wychowanie Fizyczne – Nordic walking (32-NORDIC)...................................................................................................... 26
Wychowanie Fizyczne – Pilates (32-PILATES).................................................................................................................... 28
Wychowanie Fizyczne – Piłka nożna kobiet, Piłka nożna mężczyzn (32-PILNOZK, 32-PILNOZM).......................................30
Wychowanie Fizyczne – Piłka ręczna (32-PILR)................................................................................................................. 33
Wychowanie Fizyczne – Pływanie (32-PLYWKM).............................................................................................................. 35
Wychowanie Fizyczne – Siatkówka kobiet, Siatkówka Mężczyzn, Siatkówka Kobiet i Mężczyzn (32-SIATK, 32-SIATM, 32SIATKM)............................................................................................................................. 38
Wychowanie Fizyczne – Siłownia ogólnorozwojowa (32-SIŁOG)....................................................................................... 41
Wychowanie Fizyczne – Step (32-STEP)............................................................................................................................ 43
Wychowanie Fizyczne – Tenis stołowy (32-TENSTK)......................................................................................................... 45
Wychowanie Fizyczne – Unihokej (32-UNIHOK)............................................................................................................... 47
Wychowanie Fizyczne – Zajęcia ogólnorozwojowe (32-ZAJOG)........................................................................................49

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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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 II
Stacjonarne II 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.Doskonalenie kroków podstawowych: step-touch, kick, hill- back, v- tep, grape vine,
chase, mambo, step-out (praca RR i NN).
2. Doskonalenie poruszania się w przestrzeni z tempem muzycznym.
3. Metodyka tworzenia i uczenia się prostych choreografii
4. Doskonalenie tworzenia bloków muzycznych z wykorzystaniem podstawowych
kroków i pracy RR.
5. Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające mięśnie RR, NN, pośladków i brzucha (BPU).
6. doskonalenie 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.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

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

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. Poprowadzenie fragmentu
zajęć choreograficznych.
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 II
Stacjonarne II 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.
- Doskonalenie 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 – doskonalenie 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)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

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. 6

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

Uniwersytet Śląski w Katowicach

str. 7

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 II
Stacjonarne II 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.
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.
Doskonalenie poruszania się po boisku.
Doskonalenie serwu (długi, krótki, forhendowi, backhandowy, po prostej, po przekątnej).
Doskonalenie uderzeń (clear, skrót, lob, smecz, uderzenie płaskie) po prostej i po
przekątnej boiska.
5. Elementy taktyczne gry pojedynczej i podwójnej:
Gry i zabawy stosowane w grze pojedynczej i podwójnej
Rodzaje gry: atakująca i obronna.
Gra właściwa
6. Przepisy gry i sędziowanie.
7. Systemy rozgrywek.
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. 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.
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 – 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 II
Stacjonarne II 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

www zajęć
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
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 – 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 II
Stacjonarne II 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.
- Trening energetyczny w jodze.
- Rehabilitacja i korekta wad postawy, usprawnianie narządów ruchu poprzez właściwy
dobór asan.
- Trening oczu. Joga jako system leczniczy.
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

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 II
Stacjonarne II 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.
grupa(-y)
treści zajęć
Zasady treningu z piłką w praktyce i w teorii. Doskonalenie 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.
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 II
Stacjonarne II 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). Student ponadto uczy się samodzielnej organizacji gry oraz
sędziowania poszczególnych gier oraz sam umie grać na poziomie rekreacyjnym.
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

Uniwersytet Śląski w Katowicach

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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ćwiczeniach, grach i zabawach” Gdańsk 1998
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 II
Stacjonarne II 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
- Doskonalenie elementów techniki gry; podania, chwyty, kozłowanie, rzuty, obroty,
zwody, zatrzymania, ominięcia, ścięcia do piłki, wyjścia do piłki,
- Obrona „każdy swego”, strefowa,
- Atak szybki i pozycyjny,
- Fragmenty gry w ataku i w obronie,
- Gra szkolna i właściwa,
- Współzawodnictwo i organizacja zawodów,
- Sędziowanie.
Siatkówka
- Doskonalenie elementów 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,
- Współzawodnictwo i organizacja zawodów,
- Sędziowanie.
Unihokej
- Doskonalenie elementów 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,
- Przepisy gry i sędziowanie,
- Gra szkolna i właściwa,
- Współzawodnictwo i organizacja zawodów.

metody

Kształtowanie zdolności motorycznych i wydolności organizmu niezbędnych do każdej z
gier zespołowych.
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

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. 18

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. 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.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

informacje
dodatkowe
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Uniwersytet Śląski w Katowicach
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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 II
Stacjonarne II 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. Doskonalenie padów i przewrotów,
2. Pozycje do walki i sposoby poruszania się podczas walki,
3. Postawa niska i wysoka,
4. Doskonalenie techniki rzutów,
5. Doskonalenie techniki chwytów – trzymań, dźwigni, duszeń
6. Doskonalenie kombinacji rzutów prostych i złożonych w różnych kierunkach
wychylenia oraz kontrataków,
7. Doskonalenie wykorzystania siły przeciwnika,
8. Nabycie ogólnej sprawności fizycznej – szybkości, wytrzymałości, gibkości itp.,
9. Doskonalenie 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

Uniwersytet Śląski w Katowicach

literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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1. A. Lebeda „Judo”, Olympia Praha 1979,
2. F. M. Van Haesendonck „Judo. Encyklopedie in beelt” Antverpen 1970, N.V.
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 II
Stacjonarne II 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
- Doskonalenie technik ręcznych: seiken (pięść), uraken (odwrócona pięść), shuto
(krawędź dłoni), hiji (łokieć), shotei (podstawa dłoni),
- Doskonalenie technik nożnych: kin-geri (kopnięcie w krocze), hiza-geri (k. kolanem),
mae- geri (k. frontalne), mae-kage (k. wysokie w przód), mawashi- geri (k. okrężne),
yoko-geri (k. boczne),
- Doskonalenie 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.
Podczas zajęć wykorzystywane są także przybory w postaci makiwar(tarcz), obciążników,
skakanek, piłek i innych.
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
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1. Mas. Oyama „The kyokushin way” 1976.
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 II
Stacjonarne II 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

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. Doskonalenie techniki podań, chwytów,
kozłowania. Ćwiczenia poszczególnych manewrów uwolnienia się obrońcy. Doskonalenie
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.
Metodyka nauczania i doskonalenia szybkiego ataku niezorganizowanego i
zorganizowanego. Prowadzenie piłki w dwójkach, w trójkach, czwórkach. Rozgrywanie
przewag liczebnych 2x1, 3x2, 4x3.
Kształtowanie umiejętności w obronie wobec przeciwnika z piłką.
Zastawianie i zbiórka z tablicy.
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.
Sędziowanie i przepisy gry.
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

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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zabaw oraz we fragmentach gry.
30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
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 II
Stacjonarne II 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. Doskonalenie prawidłowej techniki pracy NN, ćwiczenia gibkościowe z kijkami.
3. Doskonalenie przeprowadzenia rozgrzewki w treningu NORDIC WALKING.
4. Doskonalenie pracy RR, ćwiczenia siłowe, koordynacyjne i oddechowe.
5. Gry i zabawy terenowe kształtujące szybkość i zwinność z wykorzystaniem kijków.
6. Doskonalenie techniki fitness: sylwetka, sposób trzymania kijków, prawidłowy rytm
marszu.
7. Metodyka nauczania techniki podstawowej, ćwiczenia siłowe i rozciągające z kijkami.
8.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.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

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 – 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 II
Stacjonarne II 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:
- Doskonalenie pozycji pilates, podstawowe zasady metody i jej tło historyczne.
- Wskazówki do prawidłowej postawy ciała.
- Zapoznanie z pojęciem POWERHOUSE.
- Doskonalenie 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.
- Balloning Ball- wykorzystanie piłki do ćwiczeń oporowych.
- 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,

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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- 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. ,,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
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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 II
Stacjonarne II 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

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. Doskonalenie 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) Podstawowe zasady organizacji zajęć i sędziowania
e) Współdziałanie w drużynie ( grupie) w różnych formach aktywności ruchowej i
organizacji zajęć ruchowych
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.

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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30 godzin w semestrze (2 godziny tygodniowo x 15 tygodni w semestrze)
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

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.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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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 – 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 II
Stacjonarne II 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. Doskonalenie techniczne z zakresu podań,
kozłowania oraz rzutów. Nauka techniki zwodów. Nauka, doskonalenie techniki zasłon.
Umiejętności doskonalące operowanie piłką w biegu z dostosowaniem się do warunków
wytworzonych przez obrońców . doskonalenie, doskonalenie sposobów uwalniania się od
przeciwnika. Technika poruszania się indywidualnego w obronie. Gra na poszczególnych
pozycjach w ataku. Gra szybkim atakiem zorganizowanym. Nauka 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. Wiadomości teoretyczne i
praktyczne z zakresu systemów obrony. Zapoznanie z przepisami i interpretacją gry 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

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracy własnej
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 II
Stacjonarne II 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
- Trening techniki indywidualnej,
- Doskonalenie pracy rąk i nóg w wybranych stylach,
- Nauczanie nawrotów,
- Doskonalenie i koordynacja pracy rąk i nóg w pływaniu różnymi stylami,
- Rozwijanie wytrzymałości pływackiej,
- Doskonalenie pływania pod wodą,
- Doskonalenie bezpiecznego zachowania się w wodzie i odpowiedniej reakcji w razie
wypadku,
- Zasady sędziowania i organizacji zawodów pływackich.
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. 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
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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 II
Stacjonarne II 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

liczba godzin

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. Doskonalenie postawy siatkarskiej oraz poruszania się po boisku.
5. Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym oraz każdą częścią ciała.
6. Doskonalenie zagrywki dolnej i górnej.
7. Doskonalenie zbicia dynamicznego oraz nauczanie bloku pojedynczego.
8. Doskonalenie przyjęcia zagrywki sposobem górnym i dolnym.
9. Doskonalenie wystawienia piłki w przód i w tył sposobem górnym i dolnym.
10. Fragmenty gry.
11. Gra właściwa.
12. Przepisy gry i sędziowanie.
13. Systemy rozgrywek.
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

str. 38

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.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach

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

str. 39

(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

str. 40

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 II
Stacjonarne II 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. Doskonalenie zasad określania wielkości obciążeń w serii, ilość
powtórzeń i czasu przerw. Ćwiczenia gibkościowo- rozciągające wykonane metodą
stretchingu. Doskonalenie ćwiczeń wzmacniających 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.
Planowanie zestawu ćwiczeń wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
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)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

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. 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 II
Stacjonarne II 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.
- Nauka 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.
- Doskonalenie 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.
- Doskonalenie poznanych kroków w układach dwójkowych-double step.
- Doskonalenie 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

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. ,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 II
Stacjonarne II 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. Doskonalenie prawidłowej rozgrzewki,
3. Doskonalenie poruszania się przy stole do gry w ataku i w obronie,
4. Doskonalenie techniki odbicia i przyjęcia piłeczki forehand i backhand,
5. Doskonalenie różnych sposobów wprowadzenia piłeczki do gry - bezrotacyjna i
rotacyjna (wsteczna i postępująca),
6. Doskonalenie zbicia piłeczki w zamierzone pole stołu z rotacją i bez rotacji,
7. Doskonalenie 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

Uniwersytet Śląski w Katowicach

obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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2. J. Grycan „Integralny Tenis Stołowy. Jak sport może zmienić Twój świat w dużo lepsze
miejsce dożycia” Kraków 2007,
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 II
Stacjonarne II 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
- Doskonalenie techniki indywidualna: poruszanie się po boisku, podania i przyjęcia piłki,
strzały, prowadzenie piłki, zwody, gra ciałem.
- Nauczanie taktyki zespołowej w ataku i obronie.
- Student po zakończonych zajęciach zna poprawną terminologię (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
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1. S. Starzyńska A. Tywoniuk-Małysz: Unihokej. Podstawy technik i taktyki w
ćwiczeniach, grach i zabawach. Gdańsk 1998
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 II
Stacjonarne II 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:
- Doskonalenie prawidłowej rozgrzewki
- Doskonalenie ćwiczeń gimnastycznych (rozciągające i wzmacniające poszczególne
partie mięśni)
- Doskonalenie przewrotów w przód i w tył, stania na RR
- Tor przeszkód
- Kształtowanie siły mięśni ramion, tułowia, nóg,
- Kształtowanie gibkości,
- Kształtowanie wytrzymałości,
- Kształtowanie szybkości,
- Kształtowanie zwinności,
- Mały układ gimnastyczny.
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. „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)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
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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
Wydział Teologiczny

str. 1

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, I-szy stopień
Sylabus modułu: Praktyka zawodowa (11-R2S-15-r2_28)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Leokadia Szymczyk
2015/2016
letni
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

r2_28_fs_1
Opiekun praktyk

Zgodnie z Programem praktyki zawodowej

0

60 w instytucji, 15 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

r2_28_w_1
dr Leokadia Szymczyk

Zgodnie z Programem praktyki zawodowej

