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Cele przedmiotu:
Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychoprofilaktyki małżeństwa rozumianej jako promocja wartości i
jakości związku. Przygotowanie do wykorzystania wiedzy teoretycznej do działań zapobiegawczych w sytuacjach
kryzysów małżeńskich.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu psychologii ogólnej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą uwarunkowań
jakości związku narzeczeńskiego oraz małżeńskiego K_W02

K_W031 EP1

zna najważniejsze koncepcje teoretyczne dotyczące
jakości i stabilności związku

K_W03
K_W082 EP2

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do działań
zapobiegawczych w sytuacjach kryzysów małżeńskich K_U031 EP3

posiada umiejętności działania w kierunku zapobiegania
destrukcji życia małżeńskiego

K_U04
K_U052 EP4

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu wiedzy dotyczącej skutecznego
działania profilaktycznego w obliczu zagrożeń życia
małżeńskiego

K_K011 EP5

jest gotowy pomagać małżonkom w ich rozwoju poprzez
promocję wartości, właściwie oceniając i wykorzystując
poznane koncepcje jakości związku małżeńskiego K_K052 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: psychoprofilaktyka życia małżeńskiego

Forma zajęć: wykład

11. Problematyka narzeczeństwa, koncepcje psychoprofilaktyki 2

22. Zagrożenia związku małżeńskiego pojawiające się w narzeczeństwie 2

23. Jakość związku ? teoria spójności związku George'a Levingera 2

24. Jakość związku ? teoria wymiany społecznej Johna Thibauta i Harolda Kelleya 2
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25. Jakość związku ? teoria jakości i stabilności związku Roberta Lewisa i Grahama Spaniera 2

26. Jakość związku ? teoria przywiązania Johna Bowlbyego 2

27. Koncepcja miłości w związku Roberta Sternberga 2

28. Religijność a jakość związku 2
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów cząstkowych (pisemnych) z
treści wykładów oraz wskazanych zagadnień z literatury podstawowej; ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna
z ocen za dwa kolokwia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 psychoprofilaktyka życia małżeńskiego Ważona

2 psychoprofilaktyka życia małżeńskiego [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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