
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr 341/2020 

Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 17 grudnia 2020 r.    

 
zmieniająca  Uchwałę Nr 177/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania 

kierunku nauki o rodzinie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 

wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce ( Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. 
U. poz. 1861 z póź. zm.) oraz § 29 ust. 1 pkt 2 lit. b Statutu UKSW - uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Wprowadza się zmiany w programie studiów dla kierunku nauki o rodzinie drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 177/2019 

Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 

2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku nauki o rodzinie drugiego stopnia 

o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu 

studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadza się dla studentów rozpoczynających studia 

od roku akademickiego 2020/2021, zwanych dalej „studentami”. 

3. Program studiów dla studentów, z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w ust.1 

stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 
 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

R E K T O R   

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 341/2020 Senatu UKSW  
z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

Nauki o rodzinie  
II 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 20 

psychologia 9 

nauki prawne 9 

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 oraz wyboru ścieżki specjalistycznej (mediacje 

i negocjacje, coaching rodzinny) zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej 

oaz nabycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu mediatora (po wpisaniu na listę 
mediatorów), coacha czy kuratora społecznego.  

Student podczas trwania studiów nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencję z zakresu: 

pedagogiki, psychologii, nauk socjologicznych, nauk o zdrowiu, nauk prawnych i nauk teologicznych. 

Program kierunku Nauki o rodzinie oparty jest o szczegółowe rozpoznanie rynku pracy, co pozwala na 

przygotowanie absolwenta do podejmowania pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy 

społecznej czy instytucjonalnych formach pieczy zastępcze, takich jak: 

− ośrodki pomocy społecznej, 

− powiatowe centra pomocy rodzinie, 

− ośrodki interwencji kryzysowej, 

− domy pomocy społecznej, 

− jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako 

doradca, konsultant), 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

  



 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Wiedza 

absolwent zna i rozumie: 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

7 PRK 

NRM_W01 zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej 
zastosowania P7S_WG 

NRM_W02 
posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w 
systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych 
powiązaniach w szczególności z pedagogiką 

P7S_WG 

NRM_W03 
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, 
katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w 
zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą 

P7S_WG 

NRM_W04 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i 
rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a 
w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne 

P7S_WG 

NRM_W05 

posiada rozszerzoną wiedzę na temat wybranych koncepcji 
człowieka: pedagogicznych, filozoficznych, teologicznych i 
społecznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności na rzecz 
małżeństwa i rodziny 

P7S_WG, 
P7S_WK 

NRM_W06 
posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw 
rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, 
społecznym 

P7S_WG 

NRM_W07 
posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu 
człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny 
wybranych zaburzeń i zmian chorobowych 

P7S_WG 

NRM_W08 

posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą zdrowia 
fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; 
rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań 
prozdrowotnych oraz prokreacyjnych podejmowanych przez 
człowieka 

P7S_WG 

NRM_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w życiu 
małżeńsko-rodzinnym i społecznym P7S_WK 

NRM_W10 

posiada uszczegółowioną wiedzę o rodzajach więzi rodzinnych i 
społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, posiada 
pogłębioną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i 
mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem 
komunikacji, mediacji i coachingu w małżeństwie i rodzinie, ich 
prawidłowości i zakłóceń 

P7S_WG 

NRM_W11 

posiada usystematyzowaną 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 

P7S_WG, 
P7S_WK 

NRM_W12 
ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, różnych 
środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich 
zachodzących 

P7S_WG 

NRM_W13 ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i 
potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów P7S_WG 

NRM_W14 
ma usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań 
w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

P7S_WG 

NRM_W15 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historycznych i 
kulturowych uwarunkowań wychowania do życia małżeńskiego i 
rodzinnego 

P7S_WG 



NRM_W16 
ma uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 
pomocowych, w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy 

P7S_WG 

NRM_W17 zna i stosuje pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej P7S_WK 

NRM_W18 ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i 
ustawicznego rozwoju 

P7S_WK, 
P7S_WG 

NRM_W19 zna rozszerzoną terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym 
języku obcym P7S_W 

NRM_W20 
ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego 
uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw 
psychoterapii, mediacji, coachingu 

P7S_WG 

NRM_W21 ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego 
życia P7S_WG 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Umiejętności 

absolwent potrafi: 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

7 PRK 

NRM_U01 

potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w 
celu rozpoznawania analizowania i interpretowania problemów 
małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także 
motywów i wzorów ludzkich zachowań 

P7S_UW 

NRM_U02 potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz 
zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe P7S_UW 

NRM_U03 
potrafi w sposób systematyczny i pogłębiony samodzielnie zdobywać 
wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł 
(w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

P7S_UU, 
P7S_UW 

NRM_U04 

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: potrafi opracować i 
zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz w sposób 
precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy 
dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie 

P7S_UW, 
P7S_UO 

NRM_U05 
potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi 
w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich 
i rodzinnych 

P7S_UW 

NRM_U06 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu 
różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o 
rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

P7S_UK 

NRM_U07 
potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do 
realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz 
małżeństwa i rodziny 

P7S_UW, 
P7S_UO 

NRM_U08 posiada umiejętność przygotowania i wdrożenia projektów 
działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej 

P7S_UW, 
P7S_UO 

NRM_U09 

posiada pogłębioną umiejętność rozpoznawania czynników 
warunkujących płodność, towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu 
przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez nauczanie metod 
rozpoznawania płodności, kształtowania prawidłowych postaw wobec 
prokreacji i życia człowieka, nauczania zasad odpowiedzialnego 
rodzicielstwa 

P7S_UW, 
P7S_UO 

NRM_U10 
posiada umiejętność rozumienia znaczenia wpływu czynników 
kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne; rozumienia sakralnego i 
teologicznego wymiaru małżeństwa i rodziny 

P7S_UW 

NRM_U11 
posiada pogłębioną umiejętność identyfikowania sytuacji 
konfliktowych i ich źródeł oraz proponowania rozwiązań konfliktów 
w procesie mediacji 

P7S_UW, 
P7S_UO 



NRM_U12 
posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej 
pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w 
zakresie opieki i pomocy rodzinie 

P7S_UW, 
P7S_UO 

NRM_U13 

potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami 
działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, 
religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; angażuje się w różne formy 
działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła 
katolickiego 

P7S_UO, 
P7S_UU 

NRM_U14 

posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, wyszukiwania i 
przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy użyciu 
różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia 
problemów małżeńsko-rodzinnych; posiada umiejętność rozumienia 
tendencji występujących w zmianach ludnościowych; analizy danych 
demograficznych i na jej tle rozumienia procesów zachodzących w 
rodzinie 

P7U_U, 
P7S_UW 

NRM_U15 posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki 
zdrowotnej 

P7S_UW, 
P7S_UO 

NRM_U16 

posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, a w szczególności: − posiada pogłębioną umiejętność 
porozumiewania 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; − posiada 
umiejętność przygotowania pisemnego opracowania w zakresie 
związanym z naukami o rodzinie; − potrafi samodzielnie przygotować 
i wygłosić prezentację na tematy związane z naukami o rodzinie 

P7S_UW, 
P7S_UO 

NRM_U17 
potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go 
krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z 
sytuacją edukacyjną. 

P7S_UW, 
P7S_UO 

NRM_U18 
potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary 
wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze 
innowacji edukacyjnych. 

P7S_UW, 
P7S_UO 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Kompetencje społeczne 

absolwent jest gotów do: 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

7 PRK 

NRM_K01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego) 

P7U_K 

NRM_K02 

posiada pogłębione 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 

P7S_KR 

NRM_K03 

docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju 
funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego 
nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu 
pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny 

P7S_KK 

NRM_K04 
aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako 
podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

P7S_KO 

NRM_K05 

ma pogłębioną świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach 
zajmujących się służbą rodzinie, potrafi pracować w zespole i z 
rodziną, pełniąc różne role, w tym rolę lidera, potrafi przyjmować i 
wyznaczać zadania, posiada umiejętności organizacyjne; posiada 
umiejętność projektowania i podejmowania działań indywidualnych i 
zespołowych na rzecz małżeństwa i rodziny 

P7S_KO, 
P7S_KR 



NRM_K06 

potrafi korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu 
profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest 
przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 
instytucjach realizujących działania prorodzinne i zdolny do 
porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami 
w danej dziedzinie 

P7S_KO, 
P7S_KR 

NRM_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 oraz oceniać je krytycznie 
pod względem przydatności do swojej pracy akademickiej 

P7S_KK 

NRM_K08 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki P7S_KK 

NRM_K09 

jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, 
pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, mediatora, coacha 
rodzinnego, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, kuratora 
społecznego 

P7S_KK, 
P7S_KR, 
P7S_KO 

NRM_K10 
zdaje sobie sprawę ze znaczenia projektu badań własnych dla 
opracowania rekomendacji na rzecz optymalizacji funkcjonowania 
środowiska rodzinnego. 

P7S_KO 

NRM_K11 
jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, np. migrantów oraz osób 
niepełnosprawnych. 

P7S_KO 

  



3.1 Program studiów stacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0314 

Liczba semestrów 4 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 1140 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 122 

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 3 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
modułów realizowanych w formie zajęć do wyboru 58 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
praktyk zawodowych nie dotyczy 

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 

5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  praca dyplomowa oraz 
egzamin dyplomowy  

Opis realizacji programu 

W toku studiów studenci realizują: 
1. przedmioty obligatoryjne; 
2. przedmiot w języku obcym; 
3. przedmioty do wyboru przez studenta; 
4. zajęcia ogólnouczelniane z zakresu nauk humanistycznych; 
5. zajęcia z zakresu wybranej ścieżki kształcenia; do wyboru są następujące ścieżki: 

a) Mediacje i negocjacje; 
b) Coaching rodzinny. 

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 
 
 
 
 
 
  

84 

1 1 1 Wybrane problemy myśli 
pedagogicznej polski konwersatorium 

NRM_W04, 
NRM_W12, 

NRM_U01, NRM_U03, 
NRM_K01 

zaliczenie na ocenę 30 2 

2 1 1 Wychowanie i opieka nad 
dzieckiem  polski wykład 

NRM_W12, 
NRM_W13, 

NRM_U01, NRM_U12, 
NRM_K08 

egzamin 30 3 

4 1 1 Diagnoza i terapia problemów w 
rodzinie  polski konwersatorium 

NRM_W01, 
NRM_W06, 
NRM_W20, 

NRM_U02, NRM_U01, 
NRM_U06, NRM_U07, 
NRM_K01, NRM_K03 

NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 30 3 

5 1 1 Migracje a wsparcie rodziny polski konwersatorium 
NRM_W15, 

NRM_U02, NRM_U07, 
NRM_K11 

zaliczenie na ocenę 30 3 

6 1 1 Psychologia stosowana 
małżeństwa i rodziny polski konwersatorium 

NRM_W01, 
NRM_W06, 

NRM_U02, NRM_U06, 
NRM_K03 

zaliczenie na ocenę 30 3 

7 1 1 Współczesna rodzina polska polski konwersatorium 
NRM_W11, 

NRM_U12, NRM_U14, 
NRM_K04 

zaliczenie na ocenę 30 3 



8 1 1 Biomedyczne aspekty 
rodzicielstwa  polski ćwiczenia 

NRM_W07, 
NRM_W08, 
NRM_W21, 

NRM_U09, NRM_U15, 
NRM_K01 

zaliczenie na ocenę 30 2 

9 1 2 Podstawy andragogiki polski ćwiczenia 

NRM_W13, 
NRM_W18, 

NRM_K01, NRM_U17, 
NRM_U18 

zaliczenie na ocenę 30 3 

10 1 2 Profilaktyka społeczna i terapia 
uzależnień polski wykład 

NRM_W04, 
NRM_W18, 
NRM_W20, 

NRM_U01, NRM_U02, 
NRM_K03, NRM_K05 

egzamin 30 3 

11 1 2 Diagnoza i pomoc w problemach 
rozwojowych dziecka  polski ćwiczenia 

NRM_W01, 
NRM_W06, 
NRM_W10, 
NRM_W12, 
NRM_W14, 
NRM_W13, 
NRM_W20, 

NRM_U01, NRM_U02, 
NRM_U03, NRM_U06, 

NRM_U07 

zaliczenie na ocenę 30 3 

12 1 2 Współczesne nurty i kierunki w 
wychowaniu polski wykład 

NRM_W04, 
NRM_W12, 

NRM_U01, NRM_U03, 
NRM_U07, NRM_K01, 

NRM_K03 

egzamin 30 3 

13 1 2 Metody ilościowe i jakościowe 
w badaniach społecznych polski ćwiczenia 

NRM_W11, 
NRM_U12, NRM_U14, 

NRM_K04 
zaliczenie na ocenę 30 4 

14 1 2 Socjologia problemów 
rodzinnych i społecznych polski konwersatorium 

NRM_W11, 
NRM_U12, NRM_U14, 

NRM_K04 
zaliczenie na ocenę 30 2 

15 1 2 Demografia polski konwersatorium 
NRM_W11, 

NRM_U12, NRM_U14, 
NRM_K04 

zaliczenie na ocenę 15 1 



16 1 2 Pedagogika resocjalizacyjna polski wykład 

NRM_W02, 
NRM_W11, 
NRM_W13, 

NRM_U01, NRM_U02, 
NRM_U12, 

NRM_K01NRM_K05 

egzamin 30 3 

17 1 2 Seminarium magisterskie polski seminarium 
NRM_W02, 
NRM_W14, 

NRM_U04, NRM_K03 
zaliczenie na ocenę 30 6 

18 1 2 Zarządzanie budżetem 
domowym polski konwersatorium 

NRM_W04, 
NRM_W05, 
NRM_W13, 

NRM_U01, NRM_U02, 
NRM_U07, NMR_U08, 
NMR_K01, NMR_K03, 
NMR_K08, NMR_K09 

zaliczenie na ocenę 30 2 

19 1 2 
Promocja zdrowia i profilaktyka 
jego zaburzeń w rodzinie i 
społeczeństwie 

polski konwersatorium 

NRM_W06, 
NRM_W07, 
NRM_W08, 

NRL_W21, NRM_U15, 
NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 30 2 

Łącznie na 1 roku 51 

20 2 3 Konflikt w rodzinie polski konwersatorium 

NRM_W01, 
NRM_W02, NRM_04, 

NRM_W06, 
NRM_W10, 
NRM_W12, 
NRM_W13, 
NRM_W20, 

NRM_U02, NRM_U07, 
NRM_U11, NRM_U14, 

NRM_K01 

zaliczenie na ocenę 45 3 

21 2 3 
Pomoc w problemach 
wychowawczych i zaburzeniach 
więzi z dziećmi 

polski konwersatorium 

NRM_W06, 
NRM_W10, 
NRM_W12, 

NRM_U01, NRM_U02, 
NRM_U06, NRM_U08, 

zaliczenie na ocenę 30 3 



NRM_U11, NRM_K01, 
NRM_K06 

22 2 3 Polityka rodzinna polski wykład 
NRM_W11, 

NRM_U12, NRM_U14, 
NRM_K04 

egzamin 30 2 

23 2 3 Podstawy statystyki 
komputerowej polski ćwiczenia 

NRM_W11, 
NRM_W13, 
NRM_W14, 

NRM_U03, NRM_U04; 
NRM_U06, NRM_U12, 
NRM_U14, WNR_K04. 

zaliczenie na ocenę 15 1 

24 2 3 Wybrane zagadnienia prawne 
dotyczące rodziny polski konwersatorium NRM_W16, 

NRM_U13, NRM_K03 zaliczenie na ocenę 30 2 

25 2 3 Małe grupy społeczne polski wykład 
NRM_W11, 
NRM_W12, 

NRM_U03, NRM_K03 
egzamin 30 3 

26 2 3 Seminarium magisterskie polski ćwiczenia 
NRM_W02, 
NRM_W14, 

NRM_U04, NRM_K03 
zaliczenie na ocenę 30 6 

27 2 4 Opieka geriatryczna w rodzinie polski konwersatorium 
NRM_W07, 

NRM_U08, NRM_U15, 
NRM_K06, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 15 1 

28 2 4 Psychologia miłości polski wykład 

NRM_W01, 
NRM_W06, 
NRM_W10, 

NRM_U02, NRM_U01, 
NRM_U06, NRM_U07, 
NRM_K01, NRM_K03 

egzamin 30 3 

29 2 4 Nieletni w systemie prawnym polski konwersatorium NRM_W16, 
NRM_U13, NRM_K03 zaliczenie na ocenę 15 1 

30 2 4 Kurator ds. rodzinnych i 
nieletnich polski konwersatorium NRM_W16, 

NRM_U13, NRM_K03 zaliczenie na ocenę 15 1 

31 2 4 Adopcja i system pieczy 
zastępczej polski konwersatorium NRM_W16, 

NRM_U13, NRM_K03 zaliczenie na ocenę 30 2 

32 2 4 Seminarium magisterskie polski seminarium 
NRM_W02, 
NRM_W14, 

NRM_U04, NRM_K03 

zaliczenie na ocenę/ 
złożenie pracy 
dyplomowej 

30 8 



Łącznie na 2 roku 
 
 
 
 
  

37 
Zajęcia do wyboru przez studenta 38 

1 1 1 Język polski akademicki dla 
cudzoziemców polski konwersatorium NRM_U17, 

NRM_K07, NRM_K08 zaliczenie na ocenę 30 3 

2 1 2 Język polski akademicki dla 
cudzoziemców polski konwersatorium NRM_U17, 

NRM_K07, NRM_K08 zaliczenie na ocenę 30 3 
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Teologia praktyczna małżeństwa 
i rodziny polski wykład 

NRM_W03, 
NRM_W04, 

NRM_U05, NRM_K02 
egzamin 30 3 

4 Biblijne fundamenty teologicznej 
antropologii miłości polski wykład NRM_W03, 

NRM_U05, NRM_K02 egzamin 30 3 

5 Duchowość życia rodzinnego polski wykład NRM_W03, 
NRM_U05, NRM_K02 egzamin 30 3 

6 Wykład w języku angielskim angielski wykład 
NRM_W03, 
NRM_U05, 

NRM_U16, NRM_K02 
egzamin 30 6 
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 Wybrane zagadnienia bioetyczne polski konwersatorium 

NRM_W03, 
NRM_W09, 
NRM_U05, 

NRM_U10, NRM_K02 

zaliczenie na ocenę 15 2 

8 Etyka rodzicielstwa wg 
aksjologii Jana Pawła II polski konwersatorium 

NRM_W03, 
NRM_W04, 

NRM_U05, NRM_K02 
zaliczenie na ocenę 15 2 
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Konwersatorium w języku 
niemieckim  niemiecki konwersatorium NRM_W01 

NRM_U16 zaliczenie na ocenę 15 3 

10 Konwersatorium w języku 
angielskim angielski konwersatorium NRM_W01 

NRM_U16 zaliczenie na ocenę 15 3 

11 Konwersatorium w języku 
włoskim włoski konwersatorium NRM_W01 

NRM_U16 zaliczenie na ocenę 15 3 

12 

łą
cz

ni
e 

do
 

uz
ys

ka
ni

a 
3 

EC
TS

 

Metody rozpoznawania 
płodności polski ćwiczenia 

NRM_W07, 
NRM_W08, RM_W09, 

NRM_W21, 
NRM_U09, 
NRM_K09, 

zaliczenie na ocenę 30 3 



13 Translatorium w języku 
angielskim angielski translatorium 

NRM_W07, 
NRM_W08, NRL_U03, 

NRM_U09, 
NRM_U15, 

NRM_K07, NRM_U16 

zaliczenie na ocenę 15 3 
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Obrzędowość w rodzinie polski konwersatorium NRM_W15, 
NRM_U07, NRM_K01 zaliczenie na ocenę 30 3 

15 Kobiecość i męskość w kulturze polski konwersatorium 

NRM_W01, 
NRM_W02, 
NRM_W04, 
NRM_W05, 
NRM_W12, 
NRM_W15 

zaliczenie na ocenę 30 3 

16 
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CT
S Teologia kobiety wg Jana Pawła 

II polski konwersatorium 
NRM_W03, 
NRM_W05, 

NRM_U10, NRM_K02 
zaliczenie na ocenę 30 3 

17 Przygotowanie do małżeństwa 
wg Jana Pawła II polski konwersatorium 

NRM_W03, 
NRM_W05, 

NRM_U10, NRM_K02 
zaliczenie na ocenę 30 3 

18 Kościelne prawo małżeńskie polski konwersatorium 

NRM_W03 
NRM_W09 
NRM_U05 
NRM_K02 

zaliczenie na ocenę 30 3 

 Wykład w języku angielskim angielski wykład NRM_W03, 
NRM_U05, NRM_K02 egzamin 18 6 

19 II-III  1 z 2 ścieżek opisanych poniżej 180 18 



Ścieżka 1: Mediacje i negocjacje 18 

1 1 2 Podstawy prawne mediacji i 
negocjacji polski ćwiczenia NRM_W10, NRM_W16, 

NRM_U01, NRM_U13, NRM_K09 zaliczenie na ocenę 30 2 

2 2 3 Psychospołeczne aspekty negocjacji i 
mediacji polski konwersatorium 

NRM_W04, NRM_W06, 
NRM_W10, NRM_W12, 
NRM_W20, NRM_U02, 

NRM_U07, NRM_U11, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 30 3 

3 2 3 Metody i techniki prowadzenia 
negocjacji i mediacji polski ćwiczenia 

NRM_W04, NRM_W06, 
NRM_W10, NRM_W12, 
NRM_W20, NRM_U02, 

NRM_U07, NRM_U11, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 30 3 

4 2 3 
Mediacje po rozpadzie związku: 
rozwód, podział majątku, opieka nad 
dziećmi 

polski konwersatorium 

NRM_W01, NRM_W02, NRM_04, 
NRM_W06, NRM_W10, 
NRM_W12, NRM_W13, 

NRM_U01, NRM_U02, NRM_U07, 
NRM_U11, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 15 2 

5 2 4 
Mediacje i negocjacje w sporach 
rodzinnych i sytuacjach kryzysowych 
– warsztaty 

polski ćwiczenia 

NRM_W01, NRM_04, NRM_W10, 
NRM_W20, NRM_U02, 

NRM_U06, NRM_U11, NRM_K03, 
NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 15 1 

6 2 4 Trening asertywności polski ćwiczenia 
NRM_W10, NRM_W20, 

NRM_U02, NRM_U07, NRM_U11, 
NRM_K06, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 15 2 

7 2 4 Facylitacja – grupowe rozwiązywanie 
problemów polski ćwiczenia 

NRM_W01, NRM_W02, NRM_04, 
NRM_W10, NRM_W12, 
NRM_W20, NRM_U02, 

NRM_U07, NRM_U11, NRM_K01, 
NRM_K06, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 30 3 

8 2 4 Etyka w mediacjach i negocjacjach polski konwersatorium 
NRM_W04, NRM_W05, 
NRM_W10, NRM_U04, 
NRM_U11, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 15 2 

  



Ścieżka 2: Coaching rodzinny 18 

1 1 2 Coaching w pracy z rodzinami polski konwersatorium NRM_W10, NRM_W20, 
NRM_U01, NRM_U02, NRM_K09 zaliczenie na ocenę 30 2 

2 2 3 
Profesjonalizacja i rozwój zawodowy 
coacha rodzinnego polski ćwiczenia NRM_W10, NRM_W20, 

NRM_U01, NRM_U02, NRM_K09 zaliczenie na ocenę 15 1 

3 2 3 
Zmiana i zarządzanie zmianą w 
rodzinie polski ćwiczenia NRM_W10, NRM_W12, 

NRM_W20, NRM_U02, NRM_K09 zaliczenie na ocenę 15 2 

4 2 3 Superwizja coachingowa polski ćwiczenia NRM_W10, NRM_W12, 
NRM_W20, NRM_K09 zaliczenie na ocenę 15 2 

5 2 3 Rodzina a kapitał społeczny i moralny polski konwersatorium NRM_W11, NRM_U12, 
NRM_U14, NRM_K04 zaliczenie na ocenę 30 3 

6 2 4 Praca z grupą w coachingu rodzinnym polski ćwiczenia NRM_W10, NRM_W20, 
NRM_U01, NRM_U02, NRM_K09 zaliczenie na ocenę 30 3 

7 
2 4 

Nowe media w komunikacji 
międzyludzkiej polski konwersatorium 

NRM_W11, NRM_U12, 
NRM_U14, NRM_K04, 

NRM_W10, NRM_U06, NRM_K08 
zaliczenie na ocenę 30 3 

8 2 4 
Zagadnienia etyczne w pracy coacha 
rodzinnego polski konwersatorium NRM_W13, NRM_K01, 

NRM_K02, NRM_K08, NRM_K09 zaliczenie na ocenę 15 2 



4.1 Program studiów niestacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0314 

Liczba semestrów 4 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów niestacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 738 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 122 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

45 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 

z zakresu nauki języków obcych 
3 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

modułów realizowanych w formie zajęć do wyboru 
58 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

praktyk zawodowych 
nie dotyczy 

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 

5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  
praca dyplomowa oraz 

egzamin dyplomowy  

Opis realizacji programu 
W toku studiów studenci realizują: 

1. przedmioty obligatoryjne; 

2. przedmiot w języku obcym; 

3. przedmioty do wyboru przez studenta; 

4. zajęcia ogólnouczelniane z zakresu nauk humanistycznych; 

5. zajęcia z zakresu ścieżki kształcenia: Mediacje i negocjacje. 

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 
 
 
 
 
 
  

84 

1 A 1 Konflikt w rodzinie polski konwersatorium 

NRM_W01, NRM_W02, 
NRM_04, NRM_W06, 

NRM_W10, NRM_W12, 
NRM_W13, NRM_W20, 
NRM_U02, NRM_U07, 
NRM_U11, NRM_U14, 

NRM_K01 

zaliczenie na ocenę 30 3 

2 A 1 Diagnoza i terapia 
problemów w rodzinie polski konwersatorium 

NRM_W01, NRM_W06, 
NRM_W20, NRM_U02, 
NRM_U01, NRM_U06, 
NRM_U07, NRM_K01, 
NRM_K03 NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 20 3 

3 A 1 Socjologia problemów 
rodzinnych i społecznych polski konwersatorium NRM_W11, NRM_U12, 

NRM_U14, NRM_K04 zaliczenie na ocenę 18 2 

4 A 1 Wybrane problemy myśli 
pedagogicznej polski konwersatorium 

NRM_W04, NRM_W12, 
NRM_U01, NRM_U03, 

NRM_K01 
zaliczenie na ocenę 18 2 

5 A 1 Psychologia stosowana 
małżeństwa i rodziny polski konwersatorium 

NRM_W01, NRM_W12, 
NRM_U01, NRM_U03, 

NRM_K01 
zaliczenie na ocenę 18 3 

6 A 1 Nieletni i kurator w 
systemie prawnym polski konwersatorium NRM_W16, NRM_U13, 

NRM_K03 zaliczenie na ocenę 14 2 

7 1 1 

Metody ilościowe i 
jakościowe w badaniach 
społecznych z elementami 
statystyki (I semestr 
studiów) 

polski ćwiczenia 

NRM_W01, NRM_W02, 
NRM_W13, NRM_W14, 
NRM_U03, NRM_U04, 
NRM_U06, NRM_K02 

zaliczenie na ocenę 24 5 

8 1 2 Seminarium magisterskie polski seminarium NRM_W02, NRM_W14, zaliczenie na ocenę 30 6 



NRM_U04, NRM_K04 

9 A 2 Wybrane zagadnienia 
prawne dotyczące rodziny polski konwersatorium NRM_W16, NRM_U13, 

NRM_K03 zaliczenie na ocenę 18 2 

10 A 2 Psychologia miłości polski wykład 

NRM_W01, NRM_W06, 
NRM_W10, NRM_U02, 
NRM_U01, NRM_U06, 

NRM_K03 

egzamin 18 3 

11 A 2 Podstawy andragogiki polski ćwiczenia 
NRM_W13, NRM_W18, 
NRM_K01, NRM_U17, 

NRM_U18 
zaliczenie na ocenę 18 3 

12 A 2 Profilaktyka społeczna i 
terapia uzależnień polski wykład 

NRM_W04, NRM_W18, 
NRM_W20, NRM_U01, 
NRM_U02, NRM_K03, 

NRM_K05 

egzamin 18 3 

13 A 2 Współczesna rodzina 
polska polski konwersatorium NRM_W11, NRM_U12, 

NRM_U14, NRM_K04 zaliczenie na ocenę 18 3 

14 A 2 Adopcja i system pieczy 
zastępczej polski konwersatorium NRM_W16, NRM_U13, 

NRM_K03 zaliczenie na ocenę 18 2 

Łącznie na A roku 42 

15 B 1 Wychowanie i opieka nad 
dzieckiem polski wykład 

NRM_W12, NRM_W13, 
NRM_U01, NRM_U12, 

NRM_K08 
egzamin 18 3 

16 B 1 Współczesne nurty i 
kierunki w wychowaniu polski wykład 

NRM_W04, NRM_W12, 
NRM_U01, NRM_U03, 
NRM_U07, NRM_K01, 

NRM_K03 

egzamin 18 3 

17 B 1 
Diagnoza i pomoc w 
problemach rozwojowych 
dziecka 

polski ćwiczenia 

NRM_W01, NRM_W06, 
NRM_W10, NRM_W12, 
NRM_W14, NRM_W13, 
NRM_W20, NRM_U01, 
NRM_U02, NRM_U03, 
NRM_U06, NRM_U07 

zaliczenie na ocenę 18 3 

18 B 1 Migracje a wsparcie 
rodziny polski konwersatorium NRM_W15, NRM_U02, 

NRM_U07, NRM_K11 zaliczenie na ocenę 18 3 

19 B 1 Biomedyczne aspekty 
rodzicielstwa polski ćwiczenia 

NRM_W07, NRM_W08, 
NRM_W21, NRM_U09, 
NRM_U15, NRM_K01 

zaliczenie na ocenę 18 2 

20 2 3 Seminarium magisterskie polski seminarium NRM_W02, NRM_W14, zaliczenie na ocenę 30 6 



NRM_U04, NRM_K03 

21 2 4 Seminarium magisterskie polski seminarium NRM_W02, NRM_W14, 
NRM_U04, NRM_K03 

zaliczenie na 
ocenę/złożenie 

pracy dyplomowej 
30 8 

22 B 2 Małe grupy społeczne polski wykład NRM_W11, NRM_W12, 
NRM_U03, NRM_K03 egzamin 18 3 

23 B 2 Pedagogika 
resocjalizacyjna polski wykład 

NRM_W02, NRM_W11, 
NRM_W13, NRM_U01, 
NRM_U02, NRM_U12, 
NRM_K01NRM_K05 

egzamin 18 3 

24 B 2 Opieka geriatryczna w 
rodzinie polski konwersatorium 

NRM_W07, NRM_U08, 
NRM_U15, NRM_K06, 

NRM_K09 
zaliczenie na ocenę 10 1 

25 B 2 Polityka rodzinna polski wykład NRM_W11, NRM_U12, 
NRM_K04 egzamin 18 2 

26 B 2 Zarządzanie budżetem 
domowym polski konwersatorium 

NRM_W04, NRM_W05, 
NRM_W13, NRM_U01, 
NRM_U02, NRM_U07, 
NMR_U08, NMR_K01, 
NMR_K03, NMR_K08, 

NMR_K09, 

zaliczenie na ocenę 18 2 

27 B 2 

Pomoc w problemach 
wychowawczych i 
zaburzeniach więzi z 
dziećmi 

polski konwersatorium 

NRM_W06, NRM_W10, 
NRM_W12, NRM_U01, 
NRM_U02, NRM_U06, 
NRM_U08, NRM_U11, 
NRM_K01, NRM_K06 

zaliczenie na ocenę 18 3 

28 B 2 Demografia polski konwersatorium NRM_W11, NRM_U12, 
NRM_U14, NRM_K04 zaliczenie na ocenę 10 1 

29 B 2 
Promocja zdrowia i 
profilaktyka jego zaburzeń 
w rodzinie i społeczeństwie 

polski konwersatorium 
NRM_W06, NRM_W07, 
NRM_W08, NRL_W21, 
NRM_U15, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 18 2 

Łącznie na B roku 
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Zajęcia do wyboru przez studenta 38 

1 1 1 Język polski akademicki dla 
cudzoziemców polski konwersatorium NRM_U17, NRM_K07, 

NRM_K08 zaliczenie na ocenę 30 3 

2 1 2 Język polski akademicki dla 
cudzoziemców polski konwersatorium NRM_U17, NRM_K07, 

NRM_K08 zaliczenie na ocenę 30 3 

3 

A
 ro
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e 
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ia

 6
 

EC
TS

 
Biblijne fundamenty teologicznej 
antropologii miłości polski wykład NRM_W03, NRM_W04, 

NRM_U05, NRM_K02 egzamin 18 3 

4 Teologia praktyczna małżeństwa i 
rodziny polski wykład NRM_W03, NRM_W04, 

NRM_U05, NRM_K02, egzamin 18 3 

5 Duchowość życia rodzinnego polski wykład NRM_W03, NRM_W04, 
NRM_U05, NRM_K02 egzamin 18 3 

6 Wykład w języku angielskim angielski wykład 
NRM_W03, NRM_W04, 
NRM_U16, NRM_U05, 

NRM_K02 
egzamin 18 6 

7 

B 
ro

k 
I s

em
. 

łą
cz

ni
e 

do
 u

zy
sk

an
ia

 3
 

EC
TS

 

Teologia kobiety wg Jana Pawła II polski konwersatorium NRM_W03, NRM_W05, 
NRM_U10, NRM_K02 zaliczenie na ocenę 18 3 

8 Przygotowanie do małżeństwa wg 
Jana Pawła II polski konwersatorium NRM_W03, NRM_W05, 

NRM_U10, NRM_K02 zaliczenie na ocenę 18 3 

9 Kościelne prawo małżeńskie polski konwersatorium 
NRM_W03, NRM_W05, 
NRM_U10, NRM_K03, 

NRM_U16 
zaliczenie na ocenę 18 3 

10 Wykład w języku angielskim angielski wykład NRM_W03, NRM_U16, 
NRM_U05, NRM_K02 egzamin 18 6 

11 

łą
cz

ni
e 

do
 

uz
ys

ka
ni

a 
3 

EC
TS

 Kobiecość i męskość w kulturze polski konwersatorium 
NRM_W10, NRM_W13, 
NRM_U01, NRM_U06, 

NRM_K08 
zaliczenie na ocenę 18 3 

12 Obrzędowość w rodzinie polski konwersatorium NRM_W15, NRM_U07, 
NRM_K01 zaliczenie na ocenę 18 3 

13 

B 
ro

k 
II 

se
m

. 

łą
cz

ni
e 

do
 u

zy
sk

an
ia

 3
 

EC
TS

 

Konwersatorium w języku 
niemieckim  niemiecki konwersatorium NRM_W01 

NRM_U16 zaliczenie na ocenę 10 3 

14 Konwersatorium w języku 
angielskim angielski konwersatorium NRM_W01 

NRM_U16 zaliczenie na ocenę 10 3 

15 Konwersatorium w języku włoskim włoski konwersatorium NRM_W01 
NRM_U16 zaliczenie na ocenę 10 3 

16 Translatorium w języku angielskim angielski translatorium NRM_W01 
NRM_U16 zaliczenie na ocenę 10 3 



17 
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ni
e 

do
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ka
ni

a 
2 

EC
TS

 Wybrane zagadnienia bioetyczne polski konwersatorium 
NRM_W03, NRM_W09, 
NRM_U05, NRM_U10, 

NRM_K02 
zaliczenie na ocenę 12 2 

18 Etyka rodzicielstwa w aksjologii 
Jana Pawła II polski konwersatorium NRM_W03, NRM_W04, 

NRM_U05, NRM_K02 zaliczenie na ocenę 12 2 

19 
łą

cz
ni

e 
do

 
uz

ys
ka

ni
a 

3 
EC

TS
 

Metody rozpoznawania płodności polski ćwiczenia 
NRM_W07, NRM_W08, 
NRM_W09, NRM_W21, 
NRM_U09, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 18 3 

20 Konwersatorium w jęz. 
Angielskim angielski konwersatorium 

NRM_W07, NRM_W08, 
NRL_U03, NRM_U09, 
NRM_U16, NRM_K07, 

NRM_U16 

zaliczenie na ocenę 10 3 

21 I-II 2-4 Ścieżka opisana poniżej 120 18 

  



 
 

Ścieżka kształcenia: Mediacje i negocjacje 18 

1 A 1 Trening asertywności polski ćwiczenia NRM_W13, NRM_W18, 
NRM_K01 zaliczenie na ocenę 10 2 

2 A 1 Facylitacja – grupowe rozwiązywanie 
problemów polski ćwiczenia 

NRM_W10, NRM_W20, 
NRM_U02, NRM_U07, 
NRM_U11, NRM_K06, 

NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 18 3 

3 A 2 
Mediacje po rozpadzie związku: 
rozwód, podział majątku, opieka nad 
dziećmi 

polski konwersatorium NRM_W10, NRM_W16, 
NRM_U13, NRM_K09 zaliczenie na ocenę 10 2 

4 A 2 Etyka w mediacjach i negocjacjach polski konwersatorium 
NRM_W04, NRM_W05, 
NRM_W10, NRM_U04, 
NRM_U11, NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 8 2 

5 A 2 Podstawy prawne mediacji i 
negocjacji polski ćwiczenia 

NRM_W10, NRM_W16, 
NRM_U01, NRM_U13, 

NRM_K09 
zaliczenie na ocenę 18 2 

6 A 2 Metody i techniki prowadzenia 
negocjacji i mediacji polski ćwiczenia 

NRM_W04, NRM_W06, 
NRM_W10, NRM_W12, 
NRM_W20, NRM_U02, 
NRM_U07, NRM_U11, 

NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 24 3 

7 B 1 Psychospołeczne aspekty negocjacji i 
mediacji polski konwersatorium 

NRM_W04, NRM_W06, 
NRM_W10, NRM_W12, 
NRM_W20, NRM_U02, 
NRM_U07, NRM_U11, 

NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 18 3 

8 B 2 
Mediacje i negocjacje w sporach 
rodzinnych i sytuacjach kryzysowych 
– warsztaty 

polski ćwiczenia 

NRM_W01, NRM_04, 
NRM_W10, NRM_W20, 
NRM_U02, NRM_U06, 
NRM_U11, NRM_K03, 

NRM_K09 

zaliczenie na ocenę 14 1 

 
 


