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Ukazanie podstawowych mechanizmów funkcjonowania małżeństwa i rodziny oraz
czynników warunkujących ich jakość. Zapoznanie z głównymi obszarami
problemów i zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny, ze sposobami radzenia sobie z
nimi oraz z konsekwencjami bezpośrednimi i długotrwałymi z nimi związanymi.
Podstawowe zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej, z pedagogiki i z
komunikacji interpersonalnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

01 definiuje i charakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące problemów
współczesnej rodziny
Wiedza
02 wymienia uwarunkowania jakości funkcjonowania małżeństwa i rodziny
03 wyjaśnia przyczyny problemów życia rodzinnego i opisuje związek pomiędzy
wzorcami z rodziny pochodzenia a kształtem rodziny własnej
04 analizuje specyfikę funkcjonowania współczesnej rodziny polskiej na tle
ponowoczesnych przemian
Umiejętności
05 przewiduje, jakie mogą być konsekwencje życia w rodzinie problemowej dla
poszczególnych jej członków
06 samodzielnie nabywa i pogłębia wiedzę poprzez analizę lektury oraz dzieli się
wnioskami z lektury w pracy grupowej
Kompetencje
07 jest wrażliwy na symptomy dysfunkcji w rodzinie pojawiające się u
społeczne
poszczególnych jej członków
08 dyskutuje o sposobach wsparcia rodziny z problemami
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
1. Przemiany we wzorcach tworzenia i funkcjonowania małżeństwa i rodziny
2. Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny współczesnej
3. Czynniki warunkujące jakość małżeństwa i rodziny
4. Osobowość członków rodziny a jakość jej funkcjonowania
5. Systemowa teoria rodziny
6. Zaburzenia procesu wychowania w rodzinie
7. Problemy i zaburzenia życia rodzinnego w poszczególnych fazach jej życia – przyczyny,
przejawy i konsekwencje
8. Zaburzenia w relacjach interpersonalnych w koncepcji analizy transakcyjnej
9. Zaburzenia w komunikacji i problemy z rozwiązywaniem konfliktów w rodzinie
10. Przemoc w rodzinie
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11. Alkoholizm w rodzinie
12. Problem zdrady w małżeństwie
13. Rozwód w rodzinie
14. Rodzina z osobą przewlekle chorą lub niepełnosprawną
Metody kształcenia

3
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1
1

1
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wykład z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści i ilustracji,
metoda heurystyczna, konwersatorium – dyskusja

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

metody weryfikacji

nr efektu kształcenia z sylabusa

egzamin pisemny
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kolokwium
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Formą zaliczenia jest egzamin. Warunkiem jest zaliczenie kolokwium oraz pozytywny wynik
Forma i warunki
egzaminu pisemnego – testu z pytaniami otwartymi – obejmującego wiedzę z wykładów oraz
zaliczenia
zalecanej literatury.
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