
 

 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340/2020 Senatu UKSW  

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

Nauki o rodzinie  

I st. profil ogólnoakademicki 

 

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk społecznych 

pedagogika 56 

nauki socjologiczne 18 

psychologia 14 

nauki teologiczne 6 

nauki o zdrowiu 6 

 

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego 

stopnia określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz 

charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 7 ust.3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce. 

 

Kierunek Nauki o rodzinie został stworzony z myślą o przygotowaniu oferty dydaktycznej 

(wiedzy naukowej oraz praktycznych umiejętności) dla osób, pragnących zajmować się zawodowo 

pomocą rodzinie. Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania, dlatego 

niezwykły wymiar interdyscyplinarności kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie 

do roli zawodowej. Student będzie miał możliwość nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencję z zakresu 

sześciu obszarów: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa 

rodzinnego i teologii rodziny. Program kierunku Nauki o rodzinie oparty jest o szczegółowe 

rozpoznanie rynku pracy, co pozwala na przygotowanie studenta do podejmowania pracy w jednostkach 

organizacyjnych systemu pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach 

pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej). Student ma 

możliwość pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania realizując jedną ze ścieżek kształcenia: 

asystentura rodziny lub wsparcie oraz opieka nad osobą starszą i niesamodzielną. 

Absolwenci nauk o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta 

rodziny lub opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Ponadto mogą być pracownikami: 

instytucjonalnych form pieczy zastępczej, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, jednostek 

specjalistycznego poradnictwa, w tym poradni małżeńskich i rodzinnych (jako doradca, konsultant).  

  



Symbol 

efektu 

uczenia się 
Wiedza 

absolwent zna i rozumie: 

odniesienie do 

efektów uczenia się 
na poziomie  

6 PRK 

NRL_W01 
zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej 

źródła 
P6S_WG 

NRL_W02 

ma podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o 

ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z 

pedagogiką 
P6S_WG 

NRL_W03 

ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej 

nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie 

interakcje pomiędzy rozumem a wiarą 
P6S_WG 

NRL_W04 

ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście 

innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na 

uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne 

P6S_WG 

NRL_W05 

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne 

stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i 

rodziny 

P6S_WG 

NRL_W06 
ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju 

człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym 
P6S_WG 

NRL_W07 

posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna 

metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń 
i zmian chorobowych 

P6S_WG 

NRL_W08 

ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań 
indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia 

oraz zdrowego trybu życia 

P6S_WG 

NRL_W09 
ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia 

małżeńsko-rodzinnego i społecznego 
P6S_WK 

NRL_W10 

zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę 
dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze 

szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich 

prawidłowości i zakłóceń 

P6S_WG 

NRL_W11 

ma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą 
małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i 

administracyjnych podstawach ich funkcjonowania 

P6S_WG, P6S_WK 

NRL_W12 

zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o 

różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich 

zachodzących 

P6S_WG 

NRL_W13 
ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie 

różnorodne uwarunkowania tych procesów 
P6S_WG 

NRL_W14 

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o 

rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych 

P6S_WG 

NRL_W15 

ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o 

normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności 

promałżeńskiej i prorodzinnej 

P6S_WG 

NRL_W16 

ma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym 

szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy 

P6S_WG 

NRL_W17 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i 

ochrony własności intelektualnej 
P6S_WK 

NRL_W18 
ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, 

edukacji i ustawicznego rozwoju 
P6S_WG, P6S_WK 

NRL_W19 
zna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym 

języku obcym 
P6S_W 

NRL_W20 
ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego 

uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii 
P6S_WG 

NRL_W21 ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia P6S_WG 



Symbol 

efektu 

uczenia się 

Umiejętności 
absolwent potrafi: 

odniesienie do 

efektów uczenia się 
na poziomie  

6 PRK 

NRL_U01 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu 

rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań 
P6S_UW 

NRL_U02 
potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, 

proponować działania profilaktyczne i pomocowe 
P6S_UW 

NRL_U03 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, 

korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i 

nowoczesnych technologii (ICT) 

P6S_UW 

NRL_U04 

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie 

przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań 
pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych; potrafi sformułować 
wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) 

P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U05 

potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w 

poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i 

rodzinnych 

P6S_UW 

NRL_U06 

posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi  

porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami 

w zakresie nauk o rodzinie 

P6S_UK 

NRL_U07 

potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do 

realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz 

małżeństwa i rodziny 

P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U08 
posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów 

działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej 
P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U09 

posiada umiejętność towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią 
funkcji ochrony zdrowia, a szczególnie w zakresie prokreacji i 

rodzicielstwa m.in. poprzez nauczanie metod rozpoznawania płodności 

P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U10 

posiada umiejętność rozpoznawania problemów psychicznych, 

społecznych i duchowych członków rodziny, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnością, chorych i ich 

rodzin 

P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U11 

posiada umiejętność analizy struktury i funkcji rodziny; rozpoznawania 

kryzysów w rodzinie, wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i 

konfliktowych 

P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U12 

posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy 

małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, 

rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie 

P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U13 

potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracę z 

różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, 

kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny 

P6S_UW, P6S_UU 

NRL_U14 
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje 

ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie 
P6S_U 

NRL_U15 
posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej 

nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi 
P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U16 

posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w 

szczególności: − potrafi porozumiewać się w wybranym języku obcym, z 

wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu 

umożliwiającym w miarę swobodną konwersacje z obcokrajowcami na 

tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − potrafi, na podstawie 

wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne 

tekst na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − potrafi 

samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając 

swój pogląd na dany temat. 

P6S_UK 



NRL_U17 

potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go 

krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z 

sytuacją edukacyjną. 
P6S_UW, P6S_UO 

NRL_U18 

potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary 

wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze 

innowacji edukacyjnych. 

P6S_UW, P6S_UO 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Kompetencje społeczne 

absolwent jest gotów do: 

odniesienie do 

efektów uczenia się 
na poziomie  

6 PRK 

NRL_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 

(intelektualnego i religijno-duchowego) 

P6S_K 

NRL_K02 

posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i 

profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, 
postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego 

wymiaru w badaniach naukowych 

P6S_KR 

NRL_K03 

docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej 

rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i 

zawodowych 

P6S_KK 

NRL_K04 

ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako 

podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

P6S_KO 

NRL_K05 

ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się 
służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie 

przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji 

indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny 

P6S_KO 

NRL_K06 

docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji 

działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa 

w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania 

prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami 

będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 

P6S_KR, P6S_KO 

NRL_K07 

rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności 

językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu 

dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i 

specjalistyczne w wybranym języku obcym 

P6S_KK 

NRL_K08 
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki 
P6S_KK 

NRL_K09 

jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego/ specjalisty pracy 

z rodziną/ pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych/ kuratora 

społecznego/ pracownika w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych 

P6S_KK, P6S_KR, 

P6S_KO 

NRL_K10 

zdaje sobie sprawę ze znaczenia projektu badań własnych dla opracowania 

rekomendacji na rzecz optymalizacji funkcjonowania środowiska 

rodzinnego. 

P6S_KO 

NRL_K11 
jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, np. migrantów oraz osób niepełnosprawnych. 
P6S_KO 

  



3.1 Program studiów stacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0314 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 1965 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 192 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

96 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 
z zakresu nauki języków obcych 

10 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

modułów realizowanych w formie zajęć do wyboru 
79 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

praktyk zawodowych 
6 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych 

nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio 

nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

8 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  
praca dyplomowa oraz 

egzamin dyplomowy  

Opis realizacji programu 

W toku studiów studenci realizują: 
1. przedmioty obligatoryjne; 

2. lektorat języka nowożytnego; 

3. zajęcia z wychowania fizycznego; 

4. wykłady monograficzne za 20 ECTS; 

5. zajęcia ogólnouczelniane z zakresu nauk humanistycznych za 8 ECTS; 

6. zajęcia z zakresu wybranej ścieżki kształcenia za 23 ECTS; 

do wyboru są następujące ścieżki: 

a) Asystentura rodziny i wsparcie; 

b) Opieka nad osobą starszą i niesamodzielną. 
7. praktyki zawodowe 

Organizatorem praktyk studenckich jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro 

Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk 

Studenckich UKSW, Zasady Odbywania Praktyk na WSR UKSW oraz Program Praktyk, 

stanowiący załącznik do Programu studiów.  

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 

 



3.2 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez 
studenta w trakcie całego cyklu kształcenia STUDIA STACJONARNE 
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Przedmioty obligatoryjne 

 
149 

1 1 1 Kultura i techniki studiowania polski konwersatorium 
NRL_W18, NRL_U18, 

NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 15 1 

2 1 1 
Pojęcia i systemy pedagogiczne – 

wprowadzenie do pedagogiki 
polski wykład 

NRL_W01, NRL_W02, 

NRL_U03, NRL_K01, 

NRL_K03 

egzamin 30 3 

3 1 2 Pedagogika ogólna polski wykład 
NRL_W01, NRL_W02, 

NRL_W04 
egzamin 30 3 

4 1 1 Socjologia ogólna polski wykład NRL_W11, NRL_K04 egzamin 30 3 

5 1 1 Socjologia ogólna polski ćwiczenia 
NRL_W11, NRL_K04, 

NRL_U14 
zaliczenie na ocenę 15 2 

6 1 2 Historia myśli pedagogicznej polski wykład 

NRL_W01, NRL_W02, 

NRL_U03, NRL_K01, 

NRL_K03 

egzamin 30 3 

7 1 1 Psychologia ogólna polski wykład 
NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_U01, NRL_K01 
egzamin 30 3 

8 1 1 Sztuka komunikacji polski ćwiczenia 

NRL_W02, NRL_W14, 

NRL_U04, NRL_U08, 

NRL_K01, NRL_K06 

zaliczenie na ocenę 15 1 

9 1 1 
Aksjologiczne podstawy 

wychowania 
polski konwersatorium 

NRL_W03, NRL_W05, 

NRL_W09, NRL_U01, 

NRL_U03, NRL_K02, 

NRL_K03 

zaliczenie na ocenę 30 3 

10 1 1 
Biomedyczne podstawy rozwoju 

człowieka 
polski wykład 

NRL_W06, NRL_W07, 

NRL_W08, NRL_U15, 

NRL_K01 

egzamin 30 3 



11 1 1 Wprowadzenie do filozofii polski wykład 

NRL_W04, NRL_W09, 

NRL_U05, NRL_U14, 

NRL_K01, NRL_K02 

egzamin 15 1 

12 1 1 Teologia ciała polski wykład 
NRL_W09, NRL_U05, 

NRL_U10, NRL_K02 
egzamin 30 3 

13 1 1 Język obcy nowożytny język obcy lektorat NRL_U16 zaliczenie na ocenę 30 2 

14 1 2 Pedagogika rodziny polski konwersatorium 
NRL_W01, NRL_W04, 

NRL_K03, NRL_W12 
zaliczenie na ocenę 30 3 

15 1 2 Teoretyczne podstawy wychowania polski wykład 
NRL_W01, NRL_W04, 

NRL_W12, NRL_U17 
egzamin 30 3 

16 1 2 Teoretyczne podstawy wychowania polski ćwiczenia 

NRL_W12, NRL_W13, 

NRL_U01, NRL_K01, 

NRL_K03, NRL_U17 

zaliczenie na ocenę 15 2 

17 1 2 
Podstawy prawne i organizacja 

oświaty 
polski wykład 

NRL_W13, NRL_U08, 

NRL_U13, NRL_K05, 

NRL_K06 

egzamin 15 2 

18 1 1 Psychologia rozwoju człowieka polski konwersatorium 

NRL_W06, NRL_W12, 

NRL_U02, NRL_K01, 

NRL_K03 

zaliczenie na ocenę 30 3 

19 1 2 Pedagogika społeczna polski konwersatorium 
NRL_W01, NRL_W04, 

NRL_W12 
zaliczenie na ocenę 30 3 

20 1 2 Wprowadzenie do pracy socjalnej polski konwersatorium 
NRL_W01, NRL_U01, 

NRL_K03, NRL_U12 
zaliczenie na ocenę 15 1 

21 1 2 Wstęp do prawoznawstwa polski konwersatorium 
NRL_U06, NRL_W16, 

NRL_U13, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 15 1 

22 1 2 
Metodologia badań 
psychologicznych 

polski ćwiczenia 

NRL_W01, NRL_W06, 

NRL_W10, NRL_W14, 

NRL_W18, NRL_W20, 

NRL_U02, NRL_U04, 

NRL_U06, NRL_U11, 

NRL_U14 

zaliczenie na ocenę 15 2 

23 1 2 Socjologia rodziny polski wykład 

NRL_W06, NRL_W12, 

NRL_W11, NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 

egzamin 30 3 

24 1 2 Pierwsza pomoc przedmedyczna polski ćwiczenia 
NRL_W07, NRL_W08, 

NRL_U15, NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 15 1 



25 1 2 Antropologia filozoficzna polski wykład 

NRL_W04, NRL_W09, 

NRL_U05, NRL_U14, 

NRL_K01, NRL_K02 

egzamin 30 3 

26 1 2 
Technologia informacyjna z 

elementami redakcji tekstów 
polski laboratorium 

NRL_W18, NRL_U06, 

NRL_K03, NRL_W02, 

NRL_W13, NRL_U03, 

NRL_K01 

zaliczenie na ocenę 30 2 

27 1 2 Język obcy nowożytny język obcy lektorat NRL_U16 zaliczenie na ocenę 30 2 

28 1 2 Praktyka zawodowa wizytująca polski praktyka 
NRL_W15, NRL_U06, 

NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 30 1 

Łącznie na 1 roku 62 

29 2 3 
Metodologia badań ilościowych – 

projekt badawczy 
polski ćwiczenia 

NRL_W14, NRL_U03, 

NRL_U04, NRL_W11, 

NRL_U12, NRL_U14, 

NRL_K04, 

zaliczenie na ocenę 30 4 

30 2 3 Pedagogika specjalna polski wykład 
NRL_W12, NRL_W13, 

NRL_U10 
egzamin 30 3 

31 2 3 
Umiejętności i kompetencje 

rodzicielskie 
polski konwersatorium 

NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_W12, NRL_U01, 

NRL_U02, NRL_U06, 

NRL_U08, NRL_U11, 

NRL_K01, NRL_K06 

zaliczenie na ocenę 30 4 

32 2 3 Zagrożenia współczesnej rodziny polski konwersatorium 

NRL_W04, NRL_W12, 

NRL_U01, NRL_U02, 

NRL_U07NRL_U10, NRL_K03, 

NRL_K06, NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 30 2 

33 2 3 
Wybrane zagadnienia z prawa 

konstytucyjnego i administracyjnego 
polski ćwiczenia 

NRL_W16, NRL_U06, 

NRL_U13, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 15 2 

34 2 3 Edukacja w zakresie płodności polski ćwiczenia 

NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_W12, NRL_U01, 

NRL_U02, NRL_U06, 

NRL_U08, NRL_U11, 

NRL_K01, NRL_K06 

zaliczenie na ocenę 30 3 

35 2 3 
Metodyka pisania pracy 

dyplomowej 
polski ćwiczenia 

NRL_W01, NRL_W02, 

NRL_W14, NRL_W17, 

NRL_W19, NRL_U03, 

zaliczenie na ocenę 30 3 



NRL_U18, NRL_K07, 

NRL_K08, NRL_K10 

36 2 3 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat NRL_U16 zaliczenie na ocenę 30 2 

37 2 3 Wychowanie fizyczne polski ćwiczenia - zaliczenie 30 0 

38 2 4 
Równowaga pomiędzy życiem 

rodzinnym i zawodowym 
polski konwersatorium 

NRL_W04, NRL_W12, 

NRL_W18, NRL_U01, 

NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 30 3 

39 2 4 
Metodologia badań jakościowych – 

wywiad biograficzny 
polski ćwiczenia 

NRL_W14, NRL_U03, 

NRL_U04, NRL_W11, 

NRL_U12, NRL_U14, 

NRL_K04, 

zaliczenie na ocenę 30 4 

40 2 4 Poradnictwo rodzinne polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W04, 

NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_W15, NRL_W20, 

NRL_U01, NRL_U02, 

NRL_U06, NRL_U11 

zaliczenie na ocenę 15 2 

41 2 4 Ochrona własności intelektualnej polski konwersatorium 
NRL_W17, NRL_U06, 

NRL_U13, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 15 1 

42 2 3 Psychologia małżeństwa i rodziny polski wykład 

NRL_W06, NRL_W01, 

NRL_W02, NRL_W10, 

NRL_U06, NRL_U11, 

NRL_K01, NRL_K03 

egzamin 30 2 

43 2 4 
Wybrane zagadnienia z prawa 

rodzinnego 
polski konwersatorium 

NRL_W16, NRL_U06, 

NRL_U13, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 15 1 

44 2 4 Wychowanie fizyczne polski ćwiczenia - zaliczenie 30 0 

45 2 4 Praktyka zawodowa specjalizacyjna polski praktyka 
NRL_W15, NRL_U06, 

NRL_K08, NRL_K09 
zaliczenie na ocenę 120 5 

46 2 4 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat NRL_U16 egzamin 30 4 

47 2 4 Seminarium licencjackie polski seminarium 
NRL_W02, NRL_W14, 

NRL_U04, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 30 6 

Łącznie na 2 roku 

 
51 

48 3 5 Diagnoza i terapia pedagogiczna polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W06, 

NRL_W12, NRL_W13, 

NRL_W20, NRL_U06, 

NRL_K01, NRL_K05, 

NRL_U10, NRL_K06, 

zaliczenie na ocenę 30 4 



NRL_U17, NRL_U18 

49 3 5 
Aksjologia wychowania wg Jana 

Pawła II 
polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W12, 

NRL_U04, NRL_U08, 

NRL_K05, NRL_K08 

zaliczenie na ocenę 30 2 

50 3 5 Teologia małżeństwa i rodziny polski wykład 
NRL_W03, NRL_W09, 

NRL_U05, NRL_K02 
egzamin 30 3 

51 3 5 Rozwój psychoseksualny człowieka polski wykład 

NRL_W06, NRL_W12, 

NRL_W13, NRL_U02, 

NRL_U06, NRL_K01 

egzamin 30 3 

52 3 5 Seminarium licencjackie polski seminarium 
NRL_W02, NRL_W14, 

NRL_U04, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 30 6 

53 3 6 Polityka społeczna polski wykład NRL_W11, NRL_K01 egzamin 30 3 

54 3 6 Ekonomia społeczno-rodzinna polski wykład 

NRL_W04, NRL_W15, 

NRL_U04, NRL_U08, 

NRL_U10, NRL_U12, 

NRL_K01, NRL_K03, 

NRL_K05, NRL_K06 

egzamin 30 2 

55 3 6 Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W12, 

NRL_U01, NRL_U02, 

NRL_U11, NRL_K01, 

NRL_K03 

zaliczenie na ocenę 30 3 

56 3 6 
Rodzina w kanonicznym systemie 

prawnym 
polski wykład 

NRL_U12, NRL_W03, 

NRL_W11, NRL_U01, 

NRL_W16, NRL_U13 

egzamin 30 2 

57 3 6 Seminarium licencjackie polski seminarium 
NRL_W02, NRL_W14, 

NRL_U04, NRL_K03 

zaliczenie na ocenę/ 
złożenie pracy 

dyplomowej 

30 8 

Łącznie na 3 roku 

 
36 

 

Zajęcia do wyboru przez studenta 43 

1 1 1 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski konwersatorium 

NRL_U17, 

NRL_K07, NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 30 3 

2 1 2 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski konwersatorium 

NRL_U17, 

NRL_K07, NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 30 3 
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Rodzina w warunkach 

wielokulturowości 
polski konwersatorium 

NRL_W12, 

NRL_K11, 

NRL_W11, 

NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 30 3 

4 
Dydaktyka szczegółowa – 

wychowanie do życia w rodzinie 
polski Ćwiczenia 

NRL_W01, 

NRL_W02, 

NRL_W04, 

NRL_W06, 

NRL_W12, 

NRL_U11, NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 30 3 
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Śmierć i umieranie w 

perspektywie społeczno-

kulturowej 

polski konwersatorium 

NRL_W11, 

NRL_U12, 

NRL_U14, 

NRL_K04, NRL_U10 

zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Socjologia młodzieży polski konwersatorium 

NRL_W06, 

NRL_W12, 

NRL_W11, 

NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 30 3 

7 Wykład w języku angielskim* angielski konwersatorium 

NRL_W01 NRL_K07, 

NRL_U16, 

NRL_W11, 

NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 15 3 
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Kościół i sakramenty w życiu 

rodziny 
polski Wykład 

NRL_W03, 

NRL_U05, 

NRL_K01, NRL_K02 

egzamin 30 3 

9 Małżeństwo i rodzina w Biblii polski Wykład 

NRL_W03, 

NRL_W05, 

NRL_U05, NRL_K02 

egzamin 30 3 

*) tytuł wykładu corocznie podawany do wiadomości studentów przez Dziekana 

 



10 
Moralność życia rodzinnego i 

seksualnego 
polski Wykład 

NRL_W03, 

NRL_W05, 

NRL_W09, 

NRL_U01, 

NRL_U03, 

NRL_K01, NRL_K02 

egzamin 30 3 

11 

3
 r

o
k
 V

I 
se

m
. łą

cz
n
ie

 d
o
 u

zy
sk

an
ia

 

4
 E

C
T

S
 

Rodzina w kulturze polskiej polski Wykład 

NRL_W11, 

NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 

egzamin 30 4 

12 
Rodzina w różnych kulturach i 

religiach 
polski Wykład 

NRL_W05, 

NRL_W10, 

NRL_W12, 

NRL_W19, 

NRL_K03, NRL_K04 

egzamin 30 4 
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Święci małżonkowie w Kościele polski konwersatorium 

NRM_W03, 

NRM_W04, 

NRM_U05, 

NRM_K02 

zal na ocenę 15 2 

14 Podstawy bioetyki polski konwersatorium 

NRL_W03, 

NRL_W09, 

NRL_U05, NRL_K02 

zal na ocenę 15 2 

15 Kobiety w Piśmie Świętym polski konwersatorium 

NRM_W03, 

NRM_W04, 

NRM_U05, 

NRM_K02 

zal na ocenę 15 2 

16 II-III 3-6 1 z 2 ścieżek opisanych poniżej 240 23 



Ścieżka 1: Asystentura rodziny i wsparcie 23 

1 2 3 
Asystent rodziny – organizacja i 

metodyka pracy 
polski Ćwiczenia 

NRL_W12, NRL_W15, NRL_U1, 

NRL_U12, NRL_K01, NRL_K09 
zaliczenie na ocenę 30 3 

2 2 3 Przemoc seksualna – sprawcy i ofiary polski Wykład 
NRL_W01, NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_U02, NRL_U11, NRL_K05 
egzamin 30 3 

3 2 4 
Instytucjonalne wsparcie rodziny w 

systemie pomocy społecznej 
polski konwersatorium 

NRL_W11, NRL_W15, NRL_U07, 

NRL_U12, NRL_K01, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 30 3 

4 2 4 Bezpieczeństwo grup pierwotnych polski konwersatorium 

NRL_W12, NRL_U02, NRL_K06, 

NRL_W11, NRL_U12, NRL_U14, 

NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 30 3 

5 3 5 System świadczeń pomocy społecznej polski konwersatorium 
NRL_W15, NRL_U07 NRL_U13 

NRL_U12, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 30 3 

6 3 5 Superwizja w pracy z rodzinami polski Ćwiczenia 
NRL_W06, NRL_W10, NRL_U02, 

NRL_U07, NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 15 1 

7 3 5 
Rodzina wobec choroby i śmierci 

dziecka 
polski konwersatorium 

NRL_W06, NRL_W10, NRL_U02, 

NRL_U06, NRL_U10, NRL_U11, 

NRL_K06 

zaliczenie na ocenę 15 1 

8 3 6 

Prawo rodzinne i opiekuńcze w 

Polsce. System świadczeń rodzinnych 

i postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych (KRO) 

polski konwersatorium 
NRL_W15, NRL_W16, NRL_U07, 

NRL_U13, NRL_U12 
zaliczenie na ocenę 30 3 

9 3 6 
Etyka zawodowa doradcy i asystenta 

rodzinnego 
polski konwersatorium 

NRL_W04, NRL_W05, NRL_U05, 

NRL_U10, NRL_K01, NRL_K06, 

NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 15 1 

10 3 6 Poradnictwo seksuologiczne polski Ćwiczenia 
NRL_W06, NRL_W10, NRL_W20,  

NRL_U02, NRL_U07, NRL_K06 
zaliczenie na ocenę 15 2 

Ścieżka 2: Opieka nad osobą starszą i niesamodzielną 23 

1 2 3 Podstawy gerontologii polski konwersatorium NRL_W01, NRL_W02, NRL_U12 zaliczenie na ocenę 30 3 

2 2 3 
Instytucje wsparcia wobec osób 

starszych i niesamodzielnych 
polski Ćwiczenia NRL_U01, NRL_U10, NRL_K09 zaliczenie na ocenę 30 3 

3 2 4 
Samowychowanie zdrowotne i 

profilaktyka 
polski Ćwiczenia NRL_W08, NRL_U10, NRL_U15, zaliczenie na ocenę 30 3 

4 2 4 
Metodyka pracy opiekuńczo-

wspierającej z osobami starszymi 
polski konwersatorium NRL_U08, NRL_K05 zaliczenie na ocenę 30 3 



5 3 5 
Człowiek chory i niepełnosprawny w 

rodzinie 
polski konwersatorium 

NRL_W07, NRL_W08, NRL_U01, 

NRL_U08, NRL_U10, NRL_U15, 

NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 15 2 

6 3 5 

Standardy świadczenia usług 

asystenckich i opiekuńczych dla osób 

starszych 

polski konwersatorium 

NRL_K06, NRL_K09, NRL_U10, 

NRL_W11, NRL_U12, NRL_U14, 

NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 30 2 

7 3 5 
Wsparcie społeczne w instytucjach 

opieki paliatywnej i hospicyjnej 
polski konwersatorium 

NRL_W06, NRL_W11, NRL_U01, 

NRL_U02, NRL_U10, NRL_K01, 

NRL_K03, NRL_K06, NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 15 1 

8 3 6 
Starość w perspektywie historyczno-

kulturowej 
polski Wykład 

NRL_W11, NRL_U12, NRL_U14, 

NRL_K04 
egzamin 30 3 

9 3 6 Polityka senioralna w Polsce i UE polski Wykład NRL_W11, NRL_K01 egzamin 15 1 

10 3 6 
Etyczne problemy pracy z osobą 
starszą 

polski konwersatorium 
NRL_W05, NRL_W15, NRL_U07, 

NRL_U15, NRL_K03, NRL_K09 
zaliczenie na ocenę 15 2 



4.1 Program studiów niestacjonarnych 

Ogólne  informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0314 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów niestacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 1100 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 191 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

61 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 
z zakresu nauki języków obcych 

10 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

modułów realizowanych w formie zajęć do wyboru 
79 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

praktyk zawodowych 
6 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych 

nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio 

nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

8 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  
praca dyplomowa oraz 

egzamin dyplomowy  

Opis realizacji programu 

W toku studiów studenci realizują: 
1. przedmioty obligatoryjne; 

2. lektorat języka nowożytnego; 

3. wykłady monograficzne za 20 ECTS; 

4. zajęcia ogólnouczelniane z zakresu nauk humanistycznych za 8 ECTS; 

5. zajęcia z zakresu ścieżki kształcenia: Asystentura rodziny i wsparcie za 23 ECTS; 

6. praktyki zawodowe. 

Organizatorem praktyk studenckich jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro 

Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk 

Studenckich UKSW, Zasady Odbywania Praktyk na WSR UKSW oraz Program Praktyk, 

stanowiący załącznik do Programu studiów. 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 



4.2 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez 

studenta w trakcie całego cyklu kształcenia STUDIA NIESTACJONARNE 
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Przedmioty obligatoryjne 

 
148 

1 A 1 
Pojęcia i systemy pedagogiczne – 

wprowadzenie do pedagogiki 
polski wykład 

NRL_W02, NRL_W01, 

NRL_U03, NRL_K01, NRL_K03 
egzamin 18 3 

2 A 1 Diagnoza i terapia pedagogiczna polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W06, 

NRL_W12, NRL_W13, 

NRL_W20, NRL_U06, 

NRL_K01, NRL_K05, 

NRL_U10, NRL_K06, 

NRL_U17, NRL_U18 

zaliczenie na ocenę 18 4 

3 A 1 
Aksjologia wychowania wg Jana 

Pawła II 
polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W12, 

NRL_U04, NRL_U08, 

NRL_K05, NRL_K08 

zaliczenie na ocenę 18 2 

4 A 1 
Biomedyczne podstawy rozwoju 

człowieka 
polski wykład 

NRL_W06, NRL_W07, 

NRL_W08, NRL_U15, 

NRL_K01 

egzamin 18 3 

5 A 1 

Wstęp do prawodawstwa oraz 

wybrane zagadnienia z prawa 

rodzinnego 

polski konwersatorium 
NRL_W16, NRL_U06, 

NRL_U13, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 18 3 

6 I 1 
Metodologia badań ilościowych – 

projekt badawczy 
polski ćwiczenia 

NRL_W14, NRL_U03, 

NRL_U04, NRL_W11, 

NRL_U12, NRL_U14, NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 18 4 

7 I 1 Szkolenie w zakresie BHP polski ćwiczenia - zaliczenie na ocenę - - 

8 I 1 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat NRL_U16 zaliczenie na ocenę 18 2 



9 I 2 
Metodologia badań jakościowych – 

wywiad biograficzny 
polski ćwiczenia 

NRL_W11, NRL_W14, 

NRL_U03, NRL_U04, 

NRL_U12, NRL_U14, NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 18 4 

10 I 2 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat NRL_U16 zaliczenie na ocenę 18 2 

11 I 2 Praktyka zawodowa wizytująca polski praktyka 
NRL_W15, NRL_U06, 

NRL_K08   
zaliczenie na ocenę 20 1 

12 A 2 Poradnictwo rodzinne polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W04, 

NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_W15, NRL_W20, 

NRL_U01, NRL_U02, 

NRL_U06, NRL_U11 

zaliczenie na ocenę 10 2 

13 A 2 
Aksjologiczne podstawy 

wychowania 
polski konwersatorium 

NRL_W03, NRL_W05, 

NRL_W09, NRL_U01, 

NRL_U03, NRL_K02, NRL_U07 

zaliczenie na ocenę 18 3 

14 A 2 
Równowaga pomiędzy życiem 

rodzinnym i zawodowym 
polski konwersatorium 

NRL_W04, NRL_W12, 

NRL_W18, NRL_U01, 

NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 18 3 

15 A 2 Edukacja w zakresie płodności polski ćwiczenia 

NRL_W08, NRL_W13, 

NRL_W21, NRL_U09, 

NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 18 3 

16 A 2 
Podstawy prawne i organizacja 

oświaty 
polski wykład 

NRL_W13, NRL_U08, 

NRL_U13, NRL_K05, NRL_K06 
egzamin 8 2 

17 A 2 Teologia małżeństwa i rodziny polski wykład 
NRL_W03, NRL_W09, 

NRL_U05, NRL_K02 
egzamin 18 2 

18 A 2 Antropologia filozoficzna polski wykład 

NRL_W04, NRL_W09, 

NRL_U05, NRL_U14, 

NRL_K01, NRL_K02 

egzamin 18 3 

Łącznie na A roku 46 

19 B 2 Pedagogika ogólna polski wykład 
NRL_W01, NRL_W02, 

NRL_W04 
egzamin 18 3 

20 B 1 Psychologia ogólna polski wykład 
NRL_W01, NRL_W02, 

NRL_W04 
egzamin 18 3 



21 B 1 Wprowadzenie do pracy socjalnej polski konwersatorium 
NRL_W01, NRL_U01, 

NRL_K03, NRL_U12 
zaliczenie na ocenę 10 1 

22 B 1 
Metodologia badań 
psychologicznych 

polski ćwiczenia 

NRL_W01, NRL_W06, 

NRL_W10, NRL_W14, 

NRL_W18, NRL_W20, 

NRL_U02, NRL_U04, 

NRL_U06, NRL_U11, NRL_U14 

zaliczenie na ocenę 12 2 

23 B 1 Sztuka komunikacji polski ćwiczenia 

NRL_W02, NRL_W14, 

NRL_U04, NRL_U08, 

NRL_K01, NRL_K06 

zaliczenie na ocenę 10 1 

24 B 1 
Wybrane zagadnienia z prawa 

konstytucyjnego i administracyjnego 
polski ćwiczenia 

NRL_W16, NRL_U06, 

NRL_U13, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 12 2 

25 B 1 Ochrona własności intelektualnej polski konwersatorium 
NRL_W17, NRL_U06, 

NRL_U13, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 8 1 

26 II 3 Metodyka pisania pracy dyplomowej polski ćwiczenia 

NRL_W01, NRL_W02, 

NRL_W14, NRL_W17, 

NRL_W19, NRL_U03, 

NRL_U18, NRL_K07, 

NRL_K08, NRL_K10 

zaliczenie na ocenę 10 3 

27 II 3 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat NRL_U16 zaliczenie na ocenę 18 2 

28 II 4 Lektorat języka nowożytnego język obcy lektorat NRL_U16 egzamin 18 4 

29 II 4 Praktyka zawodowa specjalizacyjna polski praktyka 
NRL_W15, NRL_U06, 

NRL_K08,  NRL_K09 
zaliczenie na ocenę 80 5 

30 II 4 Seminarium licencjackie polski seminarium 
NRL_W02, NRL_W14, 

NRL_U04, NRL_K03 
zaliczenie 10 6 

31 B 2 Historia myśli pedagogicznej polski wykład 
NRL_W02, NRL_W01, 

NRL_U03, NRL_K01, NRL_K03 
egzamin 18 3 

32 B 2 Pedagogika rodziny polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W04, 

NRL_W12, NRL_K03, 

NRL_U01 

zaliczenie na ocenę 18 3 

33 B 2 Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze polski konwersatorium 

NRL_W01, NRL_W12, 

NRL_U01, NRL_U02, 

NRL_U11, NRL_K01, NRL_K03 

zaliczenie na ocenę 16 3 



34 B 2 Zagrożenia współczesnej rodziny polski konwersatorium 

NRL_W04, NRL_W12, 

NRL_U01, NRL_U02, 

NRL_U07NRL_U10, NRL_K03, 

NRL_K06, NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 12 2 

35 B 2 Psychologia rozwoju człowieka polski konwersatorium 
NRL_W06, NRL_W12, 

NRL_U02, NRL_K01, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 18 3 

36 B 2 Psychologia małżeństwa i rodziny polski wykład 

NRL_W06, NRL_W01, 

NRL_W02, NRL_W10, 

NRL_U06, NRL_U11, 

NRL_K01, NRL_K03 

egzamin 18 2 

37 B 2 Ekonomia społeczno-rodzinna polski wykład 

NRL_W04, NRL_W15, 

NRL_U04, NRL_U08, 

NRL_U10, NRL_U12, 

NRL_K01, NRL_K03, 

NRL_K05, NRL_K06 

egzamin 12 2 

38 B 2 Pierwsza pomoc przedmedyczna polski ćwiczenia 
NRL_W07, NRL_W08, 

NRL_U15, NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 12 1 

Łącznie na B roku 52 

39 C 1 Teoretyczne podstawy wychowania polski wykład 

NRL_W01, NRL_W04, 

NRL_W12, NRL_W13, 

NRL_U01, NRL_K03, 

NRL_U17, NRL_K01 

egzamin 24 5 

40 C 1 Pedagogika społeczna polski konwersatorium 
NRL_W01, NRL_W04, 

NRL_W12 
zaliczenie na ocenę 18 3 

41 C 1 Socjologia ogólna polski wykład NRL_W11, NRL_K04 egzamin 24 5 

42 C 1 Teologia ciała polski wykład 
NRL_W09, NRL_U05, 

NRL_U10, NRL_K02 
egzamin 18 2 

43 C 1 
Rodzina w kanonicznym systemie 

prawnym 
polski wykład 

NRL_U12, NRL_W03, 

NRL_W11, NRL_U01 

NRL_W16, NRL_U13 

egzamin 18 2 

44 C 1 Wprowadzenie do filozofii polski wykład 
NRL_W04, NRL_W09, 

NRL_U05, NRL_U14, 
egzamin 12 1 



NRL_K01, NRL_K02 

45 III 5 Seminarium licencjackie polski seminarium 
NRL_W02, NRL_W14, 

NRL_U04, NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 10 6 

46 III 6 Seminarium licencjackie polski seminarium 
NRL_W02, NRL_W14, 

NRL_U04, NRL_K03 

zaliczenie na ocenę/ 
złożenie pracy 

dyplomowej 

10 8 

47 C 2 Pedagogika specjalna polski wykład 
NRL_W12, NRL_W13, 

NRL_U10 
egzamin 18 3 

48 C 2 
Umiejętności i kompetencje 

rodzicielskie 
polski konwersatorium 

NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_W12, NRL_U01, 

NRL_U02, NRL_U06, 

NRL_U08, NRL_U11, 

NRL_K01, NRL_K06 

zaliczenie na ocenę 20 4 

49 C 2 Rozwój psychoseksualny człowieka polski wykład 
NRL_W06, NRL_W12, 

NRL_U02, NRL_U06, NRL_K01 
egzamin 18 3 

50 C 2 Socjologia rodziny polski wykład 

NRL_W06, NRL_W12, 

NRL_W11, NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 

egzamin 18 3 

51 C 2 Polityka społeczna polski wykład NRL_W11, NRL_K01 egzamin 18 3 

52 C 2 
Technologia informacyjna z 

elementami redakcji tekstów 
polski laboratorium 

NRL_W18, NRL_U06, 

NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 12 2 

Łącznie na C roku 

 
50 



Zajęcia do wyboru przez studenta 43 

1 1 1 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski konwersatorium 

NRL_U17, NRL_K07, 

NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 30 3 

2 1 2 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski konwersatorium 

NRL_U17, NRL_K07, 

NRL_K08 
zaliczenie na ocenę 30 3 

3 
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Rodzina w warunkach 

wielokulturowości 
polski konwersatorium 

NRL_W11, NRL_W12, 

NRL_U12, NRL_U14, 

NRL_K04, NRL_K11 

zaliczenie na ocenę 18 3 

4 
Dydaktyka szczegółowa – 

wychowanie do życia w rodzinie 
polski ćwiczenia 

NRL_W01, NRL_W02, 

NRL_W04, NRL_W06, 

NRL_W12, NRL_U11, 

NRL_K09, 

NRL_U01NRL_U07, 

NRL_U08, NRL_U17, 

NRL_U18, NRL_K01, 

NRL_K03, NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 18 3 
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 Rodzina w różnych kulturach i 

religiach  
polski wykład 

NRL_W05, NRL_W10, 

NRL_W12, NRL_W19, 

NRL_K03, NRL_K04 

egzamin 18 4 

6 Rodzina w kulturze polskiej polski wykład 
NRL_W11, NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 
egzamin 18 4 

7 

B
 r

o
k
 I

 s
em

. 

łą
cz

n
ie

 d
o
 u

zy
sk

an
ia

 6
 

E
C

T
S

 

Śmierć i umieranie w 

perspektywie społeczno-

kulturowej 

polski konwersatorium 

NRL_W11, NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04, 

NRL_U10 

zaliczenie na ocenę 18 3 

8 Socjologia młodzieży polski konwersatorium 

NRL_W06, NRL_W12, 

NRL_W11, NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 18 3 

9 Wykład w języku angielskim* angielski konwersatorium 

NRL_W01 NRL_K07, 

NRL_U16 NRL_W11, 

NRL_U12, NRL_U14, 

NRL_K04 

zaliczenie na ocenę 10 3 

*) tytuł wykładu corocznie podawany do wiadomości studentów przez Dziekana 
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Święci małżonkowie w 

Kościele 
polski konwersatorium 

NRM_W03, NRM_W04, 

NRM_U05, NRM_K02 
zaliczenie na ocenę 8 2 

11 Podstawy bioetyki polski konwersatorium 
NRL_W03, NRL_W09, 

NRL_U05, NRL_K02, 
zaliczenie na ocenę 8 2 

12 Kobiety w Piśmie Świętym polski konwersatorium 
NRM_W03, NRM_W04, 

NRM_U05, NRM_K02 
zaliczenie na ocenę 8 2 

13  

łą
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ie
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3
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C
T
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Kościół i sakramenty w życiu 

rodziny 
polski wykład 

NRL_W03, NRL_U05, 

NRL_K01, NRL_K02 
egzamin 8 3 

14 

C
 r

o
k
 I

I 
se

m
. Małżeństwo i rodzina w Biblii polski wykład 

NRL_W03, NRL_W05, 

NRL_U05, NRL_K02 
egzamin 18 3 

15 
Moralność życia rodzinnego i 

seksualnego 
polski wykład 

NRL_W03, NRL_W05, 

NRL_W09, NRL_U01, 

NRL_U03, NRL_K01, 

NRL_K02 

egzamin 18 3 

16 A-C 1-2 Ścieżka opisana poniżej 134 23 

 

Ścieżka kształcenia: Asystentura rodziny i wsparcie 23 

1 A 1 
Przemoc seksualna – sprawcy i 

ofiary 
polski wykład 

NRL_W01, NRL_W06, 

NRL_W10, NRL_U02, 

NRL_U11, NRL_K05 

egzamin 10 3 

2 A 2 
System świadczeń pomocy 

społecznej 
polski konwersatorium 

NRL_W15, NRL_W16, 

NRL_U07, NRL_U13, 

NRL_U12, 

zaliczenie na ocenę 12 3 

3 A 2 
Etyka zawodowa doradcy i 

asystenta rodzinnego 
polski konwersatorium 

NRL_W04, NRL_W05, 

NRL_U05, NRL_U10, 

NRL_K01, NRL_K06, 

NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 8 1 

4 B 1 
Instytucjonalne wsparcie rodziny w 

systemie pomocy społecznej 
polski konwersatorium 

NRL_W11, NRL_W15, 

NRL_U07, NRL_U12, 

NRL_K01, NRL_K03 

zaliczenie na ocenę 18 3 

5 B 1 Bezpieczeństwo grup pierwotnych polski konwersatorium NRL_W12, NRL_U02, zaliczenie na ocenę 18 3 



NRL_K06,  

NRL_W11, NRL_U12, 

NRL_U14, NRL_K04 

6 B 2 Poradnictwo seksuologiczne polski ćwiczenia 

NNRL_W06, NRL_W10, 

NRL_W20, NRL_U02, 

NRL_U07, NRL_K06 

zaliczenie na ocenę 10 2 

7 C 1 
Asystent rodziny – organizacja i 

metodyka pracy 
polski ćwiczenia 

NRL_W12, NRL_W15, 

NRL_U01, NRL_U12, 

NRL_K01, NRL_K09 

zaliczenie na ocenę 18 3 

8 C 1 
Rodzina wobec choroby i śmierci 

dziecka 
polski konwersatorium 

NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_U02, NRL_U06, 

NRL_U10, NRL_U11, 

NRL_K06 

zaliczenie na ocenę 12 1 

9 C 2 

Prawo rodzinne i opiekuńcze w 

Polsce. System świadczeń 
rodzinnych i postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych (KRO) 

polski konwersatorium 
NRL_W16, NRL_U13, 

NRL_K03 
zaliczenie na ocenę 18 3 

10 C 2 Superwizja w pracy z rodzinami polski ćwiczenia 

NRL_W06, NRL_W10, 

NRL_U02, NRL_U07, 

NRL_K08 

zaliczenie na ocenę 10 1 

 



Załącznik do Programu studiów 

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

KIERUNEK: nauki o rodzinie  

PROFIL: ogólnoakademicki 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku nauki o 

rodzinie. Mogą one odbywać się wyłącznie w czasie wolnym od innych zajęć dydaktycznych, 

zarówno w toku roku akademickiego, jak również w przerwach międzysemestralnych. 

2. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów; rozwijaniu 

umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu z 

potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca 

odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach. 

II. Zasady organizacji praktyk 

§ 2 

1. Praktyki powinny być realizowane przez studenta  

a) studiów stacjonarnych w wymiarze 150 godzin w następujący sposób:  

− praktyka wizytująca w wymiarze 30 godzin – w trakcie pierwszego roku studiów (zaliczenie po 

2 semestrze); 

− praktyka specjalizacyjna – 120 godzin – w trakcie drugiego roku studiów (zaliczenie po 4 

semestrze); 

b) studiów niestacjonarnych w wymiarze 100 godzin w następujący sposób:  

− praktyka wizytująca w wymiarze 20 godzin – w trakcie pierwszego roku studiów (zaliczenie po 

2 semestrze); 

− praktyka specjalizacyjna – 80 godzin – w trakcie drugiego roku studiów (zaliczenie po 4 

semestrze). 

2. Zaliczenie praktyki stanowi warunek zaliczenia roku akademickiego.  

§ 3 

1. Wyboru miejsca praktyk dokonuje się w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WSR ds. 

Praktyk Studenckich. Wyboru dokonuje się z listy instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną 
umowę, w innym przypadku wymagana jest zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk 

Studenckich. 

2. Wybór miejsca praktyki powinien być związany z charakterem studiów i umożliwiać realizację 
zakładanych efektów uczenia się. 

3. Miejscem odbywania praktyki mogą być: 
1) w przypadku praktyki wizytującej: 

a) domy pomocy społecznej, 

b) powiatowe centra pomocy rodzinie wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi,  

c) ośrodki pomocy społecznej wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi, 

d) centra integracji społecznej, 

e) jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz ośrodki interwencji 

kryzysowej;  

2) w przypadku praktyki specjalizacyjnej:  

a) domy pomocy społecznej, 

b) powiatowe centra pomocy rodzinie wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi,  

c) ośrodki pomocy społecznej wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi, 

d) centra integracji społecznej, 

e) jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz ośrodki interwencji 

kryzysowej, 



f) placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne, 

g) ośrodki adopcyjne i interwencyjne, 

h) ośrodki preadopcyjne, 

i) placówki zapewniające całodobową lub dzienną opiekę nad osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi, hospicja, 

j) ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie o programów korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, 

k) fundacje i stowarzyszenia mające na celu (ujęte w statucie) działania na rzecz rodziny, 

pracę z rodziną i pomoc rodzinie, przygotowanie do małżeństwa lub promocję 
małżeństwa oraz rodziny, 

l) jednostki kościelne działające na rzecz małżeństwa i rodziny oraz przygotowujące do 

małżeństwa, 

m) świetlice środowiskowe i terapeutyczne, miejsca aktywności lokalnej i inne placówki, 

w tym jednostki kościelne oraz organizacje trzeciego sektora, zajmujące się opieką nad 

dziećmi i młodzieżą, wsparciem procesu edukacji oraz wychowaniem, 

n) instytucje edukacyjne prowadzące pedagogizację. 
4. Wybór placówki spoza listy podanej w punkcie 2. jest możliwy za zgodą Pełnomocnika 

Dziekana WSR ds. Praktyk Studenckich.  

5. Praca praktykanta musi mieć charakter merytoryczny, związany z działalnością instytucji, w 

której odbywa się praktyka, a jednocześnie powinna być zgodna z kierunkiem studiów i 

kwalifikacjami studenta. 

 

III. Cele i efekty praktyki 

§ 4 

1. Praktyki realizowane na kierunku nauki o rodzinie dotyczą w szczególności takich obszarów, jak: 

wspieranie małżeństwa i rodziny poprzez pomoc społeczną, asystenturę rodziny oraz poradnictwo 

rodzinne, przygotowanie do małżeństwa, promocję wartości małżeństwa i rodziny oraz wsparcie 

rodziny w procesie edukacji i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi oraz chorymi. 

2. W przypadku praktyki wizytującej celem praktyk jest: 

a) zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki, 

b) zapoznanie się ze strukturą organizacyjną placówki oraz zadaniami poszczególnych 

jednostek w tej strukturze, 

c) zapoznanie się z zadaniami i organizacją pracy jednostek zajmujących się pomocą 
rodzinie,  

d) zapoznanie się ze specyfiką osób i rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy danej 

placówki. 

3. W przypadku praktyki specjalizacyjnej celem praktyk jest: 

a) zapoznanie się z rodzajem usług świadczonych w placówce, 

b) zapoznanie się z potrzebami osób i rodzin korzystających ze wsparcia danej placówki,  

c) towarzyszenie w pracy oraz współdziałanie z opiekunem praktyk w placówce oraz 

innymi wskazanymi przez niego pracownikami w ramach realizacji zadań instytucji,  

d) samodzielne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych mu przez opiekuna praktyk 

w placówce zadań, 
e) ocena działalności pomocowej placówki oraz swojego udziału w jej pracy.  

 

  



§ 5 

1. Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy; umiejętności i 

kompetencji społecznych o następujące efekty uczenia się: 
 

a) w przypadku praktyki wizytującej: 

 

Efekty uczenia się – praktyki wizytujące: Symbol 
Weryfikacja 

osiągniętych efektów 

ma podstawową wiedzę o metodyce 

wykonywania typowych zadań, o normach i 

procedurach stosowanych w różnych obszarach 

działalności promałżeńskiej i prorodzinnej 

 

NRL_W15 

Karta Kompetencji 

Praktykanta, Dziennik 

Praktyk/Oświadczenie 

przy praktyce 

nieregularnej, 

Sprawozdanie 

posiada umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy 

użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami 

w zakresie nauk o rodzinie 

 

NRL_U06 

odznacza się odpowiedzialnością za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone działania oraz ich skutki 

NRL_K08 

 

b) w przypadku praktyki specjalizacyjnej: 

 

Efekty uczenia się – praktyki specjalizacyjne:  Symbol 
Weryfikacja 

osiągniętych efektów 

ma podstawową wiedzę o metodyce 

wykonywania typowych zadań, o normach i 

procedurach stosowanych w różnych obszarach 

działalności promałżeńskiej i prorodzinnej 

 

NRL_W15 

 

 

Karta Kompetencji 

Praktykanta, Dziennik 

Praktyk/Oświadczenie 

przy praktyce 

nieregularnej, 

Sprawozdanie 

posiada umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy 

użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami 

w zakresie nauk o rodzinie 

 

NRL_U06 

odznacza się odpowiedzialnością za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone działania oraz ich skutki 

NRL_K08 

jest przygotowany do pełnienia roli asystenta 

rodzinnego/ specjalisty pracy z rodziną, 
pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych/ 

kuratora społecznego/ pracownika w instytucjach 

opiekuńczo-wychowawczych 

 

NRL K09 

 

2. Praktyki mają umożliwić studentowi wybór dalszej ścieżki zawodowej poprzez poznanie specyfiki 

działań specjalisty od pracy z rodziną w różnych obszarach i instytucjach. 

 

 

 

 

 

 


