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Wychodząc od ogólnego zagadnienia roli, funkcji i miejsca rodziny we współczesnym społeczeństwie
określenie jej pojęcia w prawie, właściwych pojęciu rodziny instytucji prawnych, ukazanie podstaw
aksjologicznych i prawnych jakie legislator polski przyjmuje w uregulowaniu tej problematyki. Analiza i
charakterystyka konkretnych uregulowań z różnych gałęzi prawa dotyczących samej instytucji rodziny,
podmiotów wchodzących w jej zakres, relacji między nimi.

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości dotyczące rodziny jako instytucji społecznej, jej miejsca w życiu publicznym i
ogólnych informacji o systemie prawa w Polsce.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. ma rozszerzoną wiedzę o podstawach legislacyjnych
dotyczących instytucji rodziny

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W04

H1A_W04,
S1A_W03,

K_W13

S1A_W07,
S1A_W09,
S1A_W11,

2. poznaje kryteria uregulowania problematyki rodziny jako
instytucji i podmiotów ją tworzących w poszczególnych
gałęziach prawa
Wiedza

3. wymienia i opisuje kluczowe uregulowania dotyczące rodziny
4. określa i charakteryzuje wybrane konstrukcje prawne z
punktu widzenia funkcjonowania rodziny i podmiotów ją
tworzących
5. nazywa i streszcza główne problemy związane z życiem
rodzinnym w świetle obowiązujących norm prawnych
6. potrafi wskazać i porządkuje kwestie z zakresu prawnego
uregulowania instytucji rodziny i podmiotów ją tworzących

K_U06
K_U14

7. umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść kluczowych
przepisów prawnych dotyczących rodziny i podmiotów ją
tworzących w różnych gałęziach prawa

H1A_U04,
S1A_U02,
S1A_U06,
S1A_U05,
S1A_U06,

Umiejętności

8. ocenia i weryfikuje konkretne problemy związane z życiem
rodzinnym w świetle przepisów różnych gałęzi prawa
9. wyprowadza wnioski co do prawidłowości w świetle prawa
konkretnych zachowań i zjawisk związanych z życiem
rodzinnym
10. przy zmieniających się realiach życia społecznego, w tym
życia rodzinnego, rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy
na ten temat i korzystania z obowiązującego systemu prawnego

Kompetencje społeczne

11. potrafi inspirować i organizować proces prawidłowego
według przepisów prawa funkcjonowania rodziny i podmiotów
ją tworzących
12. zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk i zachowań
związanych z życiem rodzinnym
13. aktywnie wyszukuje potencjalne możliwości lepszej
realizacji praw i wolności człowieka w zakresie życia
rodzinnego

K_K01
K_K05

H1A_K01,
S1A_K01,
S1A_K06,
H1A_K06,
S1A_K02,
S1A_K05,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Nakreślenie ujęcia rodziny w prawie, prób jej definiowania jako instytucji życia społecznego właściwych różnym
działom prawa i ogólna charakterystyka podejścia w prawie do uregulowania problematyki rodziny

3

2. Wskazanie i omówienie dokładne sposobów tworzenia instytucji rodziny, więzi rodzinnych między osobami i
charakterystyka zasad wymaganych w ramach życia rodzinnego w systemie prawa polskiego

8

3. Wskazanie i omówienie dokładne uregulowania praw i obowiązków różnych podmiotów w ramach życia rodzinnego

6

4. Odpowiedzialność prawna za zachowania w ramach życia rodzinnego

4

5. Sposoby rozwiązania więzi rodzinnych i tego konsekwencje

6

6. Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodziny, statusu osób ją tworzących,
wzajemnych relacji między członkami rodziny

3

Metody kształcenia

prezentacja multimedialna
analiza rozwiązywania w oparciu o normy prawne wybranych problemów związanych z życiem rodzinnym
(kazusy)
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* kolokwium

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

* praca pisemna/esej/recenzja

10,11,12,13,

Zaliczenie na ocenę – na podstawie testu jednokrotnego wyboru (pytania ułożone w oparciu o materiał
przedstawiony na wykładach), na podstawie uczestnictwa w dyskusji w trakcie zajęć oraz
zaprezentowanej pracy pisemnej.

Literatura podstawowa
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Wybrane akty prawne (zwłaszcza: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks karny, Kodeks cywilny, Ustawa o aktach stanu
cywilnego, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

12

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

