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Program Szkolenia „Asystent rodziny”   

 

Opis efektów kształcenia: 

 

Lp. 
Efekty kształcenia dla szkolenia 

Absolwent: 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Sposób 

dokumentacj

i efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

W_1 

ma wiedzę psychologiczną i socjologiczną oraz 

prawną w dziedzinie nauk o rodzinie  
zaliczenie/ 

egzamin 

test/ 

egzamin 

ustny 

W_2 

zna terminologię nauk o rodzinie w jej 

interdyscyplinarnym wymiarze 
zaliczenie/ 

egzamin 

test/ 

egzamin 

ustny 

W_3 

ma uporządkowaną, szczegółową wiedzę z zakresu 

etyki życia małżeńskiego i rodzinnego,  
zaliczenie/ 

egzamin 

test/ 

egzamin 

ustny 

W_4 

ma wiedzę o powiązaniach nauki o rodzinie z 

innymi naukami, zwłaszcza z teologią, psychologią, 

prawem i medycyną, pozwalającą na integrowanie 

perspektyw dla kilku dyscyplin naukowych 

zaliczenie/ 

egzamin 

test/egzamin 

ustny 

W_5 
ma wiedzę o  sytuacji społecznej, demograficznej i 

prawnej współczesnej rodziny 
zaliczenie 

praca 

pisemna 

W_6 

posiada wiedzę o sposobach przeciwdziałania 

patologiom oraz pomocy osobom dotkniętym 

skutkami tych problemów społecznych; zna 

instrumenty służące udzielaniu właściwej formy 

pomocy 

zaliczenie/ 

egzamin 

test/ 

egzamin 

ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, 

oceniać, selekcjonować i integrować informacje z 

wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować 

na tej podstawie krytyczne sądy  

zaliczenie/ 

egzamin 

praca 

pisemna 

U_2 

posiada umiejętność integrowania wiedzy z 

różnych dyscyplin w zakresie nauk 

humanistycznych oraz jej zastosowania w 

nietypowych sytuacjach profesjonalnych 

zaliczenie/ 

egzamin 

praca 

pisemna 

U_3 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczne społecznymi wpływające na 

sytuację współczesnej rodziny 

zaliczenie/egz

amin 

test/ 

egzamin 

ustny 

U_4 
posiada umiejętność włączenia się w bliższe i 

bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa oraz 

pracy z rodziną 

udział w 

ćwiczeniach 

obserwacja 

pracy w 

grupach 

U_5 

umie wskazać właściwą instytucję powołaną do 

ochrony rodziny, sąd rodzinny odpowiedniej 

instancji, potrafi zwrócić się do tych instytucji z 

zapytaniem w podstawowej sprawie dotyczącej 

rodziny, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności z 

udział w 

ćwiczeniach 

obserwacja 

pracy 
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tym związanej.  

U_6 

potrafi znaleźć i dokonać samodzielnej wykładni 

przepisów prawa we wskazanym zakresie, 

wypowiedzieć się i ocenić konkretne sytuacje 

prawne w świetle kryteriów etycznych i prawnych 

egzamin Test 

U_7 

umie powiązać zasady myślenia analityczno-

krytyczne, praktyczno-kontekstualne, syntetyczno-

kreatywne ze sposobem obrazowania 

rzeczywistości osób z niepełnosprawnościami  

egzamin Test 

U_8 

potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcia oraz 

podstawowe koncepcje teoretyczne, metody 

związane z pracą socjalną; potrafi 

scharakteryzować diagnozę i kontrakt jako 

elementy warsztatu pracownika socjalnego 

egzamin  

U_9 

umie porozumiewać się z wykorzystaniem 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze 

specjalistami z zakresu teologii, psychologii, 

prawa i medycyny oraz niespecjalistami, a także 

popularyzować wiedzę o rodzinie 

udział w 

ćwiczeniach 

obserwacja 

pracy 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 

ma krytyczną świadomość poziomu własnej 

dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i 

umiejętności 

udział w 

ćwiczeniach 

obserwacja 

pracy 

K_2 

rozumie potrzebę intelektualnego oraz etycznego 

formowania się przez całe życie, potrafi inspirować 

i organizować proces kształcenia się innych osób  

udział w 

ćwiczeniach 

obserwacja 

pracy 

K_3 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

udział w 

ćwiczeniach 

obserwacja 

pracy 

K_4 

ma świadomość własnej, indywidualnej 

odpowiedzialności za kształt życia społecznego, 

kultury 

udział w 

ćwiczeniach 

obserwacja 

pracy 

K_5 

jest przygotowany na towarzyszenie osobom 

przygotowującym się do podjęcia życia 

małżeńskiego i rodzinnego oraz w trakcie jego 

trwania 

udział w 

ćwiczeniach 

opinia 

opiekuna 

praktyk 

 


