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Zapoznanie studentów z problemami występującymi w poszczególnych cyklach życia małżeńskiego i
przygotowanie ich do prowadzenia terapii z parami małżeńskimi.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw doradztwa i terapii oraz z zakresu komunikacji interpersonalnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. definiuje problemy występujące w poszczególnych cyklach
życia małżeńskiego
2. wymienia i opisuje podstawowe formy terapii małżeńskiej
Wiedza

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W10

H2A_W10,
S2A_W02,
S2A_W03,

K_W12
K_W15

H2A_W09,
S2A_W05,
S2A_W09,
S2A_W06,
M2_W06,

3. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pomaganiu małżonkom
doświadczającym trudności w związku

Umiejętności

4. posiada pogłębione umiejętności obserwowania,
wyszukiwania i przetwarzania informacji uzyskanych w trakcie
spotkań terapeutycznych, rozpoznaje przyczyny, które
doprowadzają małżonków do sytuacji kryzysowych

K_U01

H2A_U01,
S2A_U01,

K_U03

H2A_U04,
S2A_U02,
S2A_U03,

K_U04
K_U10

S2A_U06,
S2A_U07,

5. potrafi korzystać z narzędzi pomocnych w diagnozowaniu
problemów małżeńskich
6. ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego
Kompetencje społeczne

H2A_U08,
K_K01

H2A_K01,
S2A_K01,
S2A_K06,

K_K02

7. jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych
działań w zakresie terapii małżeńskiej

H2A_K02,
S2A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Analiza wybranych obszarów życia małżonków

4

2. Analiza uwarunkowań relacji małżeńskiej w poszczególnych cyklach życia małżonków

4

3. Przyczyny zaburzeń relacji małżonków

5

4. Podstawowe zasady prowadzenia rozmowy terapeutycznej z małżonkami

2

5. Ćwiczenie w zakresie prowadzenia rozmów diagnozujących i terapeutycznych

15

Metody kształcenia

wykład informacyjny (metoda podająca)
praca w grupach
praca indywidualna
analiza przypadków
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

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

* projekt

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

Zaliczenie z oceną. Podstawa zaliczenia: przeprowadzenie symulowanej rozmowy terapeutycznej w
oparciu o przykładowy problem; oddanie konspektu, w oparciu o który student przeprowadzał rozmowę
terapeutyczną na forum grupy.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

12

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

6

Studiowanie literatury

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

