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1 
 

1 Rozwód jako przeżycie 

traumatyczne 

01 Potrafi opisać psychologiczne konsekwencje 

rozwodu dla małżonków oraz osób z ich 

najbliższego otoczenia społecznego. 

02 Charakteryzuje odmienne reakcje i sposoby 

radzenia sobie z rozwodem rozumianym jako 

sytuacja trudna. 

Psychologiczne problemy rodzin 

rozwodzących się 

K_W07 

 

 

K_W07 

K_W10 

K_U20 

K_U24 
2 Trudności psychologiczne dziecka 

wychowywanego przez samotnego 

rodzica 

02 Charakteryzuje specyfikę funkcjonowania, 

jak również potencjalne źródła trudności w 

poszczególnych formach życia rodzinnego – tak 

dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. 

Tradycyjne i współczesne wzory 

życia rodzinnego 

K_W07 

K_W10 

K_U20 

K_U24 
3 Mocne i słabe strony związków 

nieformalnych 

02 Charakteryzuje specyfikę funkcjonowania, 

jak również potencjalne źródła trudności w 

poszczególnych typach i odmianach związków 

partnerskich. 

02 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania małżeństwa i rodziny w normie 

i patologii. 

04 Opisuje i objaśnia zjawiska psychologiczne w 

rodzinie, w tym procesy emocjonalne, 

komunikacyjne, adaptacyjne. 

Tradycyjne i współczesne wzory 

związków partnerskich 

 

 

Psychologia rodziny 

K_W07 

K_W10 

K_U20 

K_U24 

K_W11 

 

 

K_W06 

K_W11 

K_W08 
4 Specyfika funkcjonowania 

związków homoseksualnych 

02 Charakteryzuje specyfikę funkcjonowania, 

jak również potencjalne źródła trudności w 

poszczególnych typach i odmianach związków 

partnerskich. 

Tradycyjne i współczesne wzory 

związków partnerskich 

K_W07 

K_W10 

K_U20 

K_U24 
5 Techniki usprawniania relacji 01 Trafnie  dobiera i ocenia przydatność  Relacje interpersonalne w rodzinie – K_W07 
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2 
 

wewnątrzrodzinnych różnych podejść teoretycznych i wynikających z 

nich metod stosowanych w usprawnianiu relacji 

interpersonalnych w rodzinie. 

02 Stosuje w praktyce różne metody 

wzbogacania relacji pomiędzy członkami 

rodziny. 

03 Właściwie dostosowuje odpowiednie formy 

pracy z rodziną do poziomu rozwoju, dynamiki i 

potrzeb członków rodziny. 

gry symulacyjne 

 

K_W11 

K_W13  

K_K02 

K_U07 

K_U22  

 

K_U18 

K_U20 

K_U21  
6 Podejście postmodernistyczne w 

terapii rodzin - przedstawiciele, 

kierunki, założenia 

01 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie systemowej 

koncepcji rodziny. 

Systemowa terapia rodziny K_W10 

K_W11 

7 Główne modele w terapii rodzin 01 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie systemowej 

koncepcji rodziny. 

Systemowa terapia rodziny K_W10 

K_W11 

8 Zadania psychologa w pomocy 

rodzinie z osobą przewlekle chorą 

01 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby 

jednego z jej członków. 

02 Potrafi komunikować się z pacjentami i ich 

rodzinami. 

03 Potrafi przygotować prezentacje i wystąpienia 

publiczne w zakresie problematyki 

psychospołecznych aspektów chorób w rodzinie. 

04 Potrafi pracować i współdziałać w zespole. 

Psychospołeczne aspekty choroby  

w rodzinie 

K_W10 

K_W11 

 

K_U07 

 

K_U08 

 

 

 

K_K06 
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9 Funkcjonowanie rodziny z osobą 

niepełnosprawną fizycznie i 

niepełnosprawną intelektualnie 

01 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby 

jednego z jej członków. 

02 Potrafi komunikować się z pacjentami i ich 

rodzinami. 

03 Potrafi przygotować prezentacje i wystąpienia 

publiczne w zakresie problematyki 

psychospołecznych aspektów chorób w rodzinie. 

04 Potrafi pracować i współdziałać w zespole. 

Psychospołeczne aspekty choroby  

w rodzinie 

K_W10 

K_W11 

 

K_U07 

 

K_U08 

 

 

 

K_K06 
10 Pojęcie płci psychologicznej i 

poczucia tożsamości płciowej 

01 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania płciowego i seksualnego 

człowieka w normie i patologii. 

Społeczne teorie płci i seksualności K_W11 

11 Teorie wyjaśniające rozwój 

poczucia tożsamości płciowej 

01 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania płciowego i seksualnego 

człowieka w normie i patologii. 

Społeczne teorie płci i seksualności K_W11 

12 Społeczne czynniki wpływające na 

rozwój poczucia tożsamości 

płciowej 

01 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania płciowego i seksualnego 

człowieka w normie i patologii. 

Społeczne teorie płci i seksualności K_W11 

13  Pojęcie endo-egzogamii i homo-

heterogamii w małżeństwie 

01 Jest w stanie opisać dynamikę zmian, jakim 

podlegały wzorce funkcjonowania rodzin w 

Polsce i na świecie. 

02 Charakteryzuje specyfikę funkcjonowania, 

jak również potencjalne źródła trudności w 

Tradycyjne i współczesne wzory 

życia rodzinnego 

K_W07 

 

 

K_W07 

K_W10 
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4 
 

poszczególnych formach życia rodzinnego – tak 

dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. 

K_U20 

K_U24 

14 Metody diagnozy funkcjonowania 

związku małżeńskiego: ich zalety i 

wady 

02 Posiada wiedzę o metodach i narzędziach 

pozyskiwania danych do opisu jakości 

funkcjonowania związku małżeńskiego. 

03 Posiada pogłębione umiejętności badawcze w 

zakresie doboru metod oraz opracowywania i 

interpretacji wyników. 

04 Posiada umiejętność właściwego 

wykorzystania narzędzi diagnostycznych. 

Diagnoza jakości funkcjonowania 

związku małżeńskiego 

K_W16 

 

 

K_U10 

 

 

K_U18 

15 Rodziny adopcyjne a rodziny 

zastępcze - wyzwania i problemy 

01 Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę 

o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji 

społecznych: edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych 

prowadzących działania informacyjne, 

profilaktyczne i terapeutyczne wobec rodziny. 

02 Posiada umiejętność planowania i realizacji 

projektów praktycznych w celu rozwiązywania 

problemów psychologicznych  dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

Środowiska wychowawcze 

zastępujące rodzinę 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

K_W11 

 

 

K_U23 

K_U20 

K_U22 

K_U11  

K_U18 

16 Funkcjonowanie rodzin z 

problemem alkoholowym 

01 Zna psychologiczne koncepcje wyjaśniające 

funkcjonowanie rodziny z problemem 

alkoholowym oraz ma wiedzę na temat 

Rodzina z problemem alkoholowym K_W06 

K_W07 

K_W10  
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możliwości niesienia pomocy osobom 

współuzależnionym.  

02 Potrafi rozpoznawać zjawisko 

współuzależnienia i jego nasilenie. Umie opisać 

typowe zachowania adaptacyjne dzieci w 

rodzinie alkoholowej i rozpoznać ich znaczenie 

przystosowawcze. 

 

 

K_W10 

K_U17 

K_U20 

 

17 Cechy rodziny prawidłowej w 

ujęciu Marii Braun-Gałkowskiej 

bądź Johnem Bradshawa 

01 Ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 

wiedzę szczegółową z zakresu  subdyscypliny 

psychologii stosowanej - psychologii  rodziny. 

02 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie więzi społecznych: 

małżeńskich i rodzinnych,  istotnych z punktu 

widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych 

oraz pomocowych (w tym terapeutycznych) 

kierowanych do małżeństwa i rodziny. 

02 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania małżeństwa i rodziny w normie 

i patologii. 

Wykład specjalnościowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia rodziny 

K_W07  

K_W06  

K_W09 

  

K_W07  

K_W06 

K_W09  

K_W10 

 

 

K_W11  

18 Zadania asystenta rodziny na 

podstawie Ustawy o wspieraniu 

rodziny 

01 Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach pomocy 

rodzinie.  

Instytucje pomocy rodzinie K_W07 

K_W10 

19 Istota wychowania według A. Faber 

i E. Mazlish 

01 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie więzi społecznych 

Trening umiejętności 

wychowawczych w relacjach 

K_W10 
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6 
 

(zwłaszcza oddziaływań rodzicielskich) 

istotnych z punktu widzenia procesów 

rozwojowych dziecka. 

04 Docenia znaczenie profesjonalizmu i 

etycznych aspektów działań psychologa oraz 

aktywnie propaguje takie zachowania. 

rodzinnych  

 

 

K_K03 

 

 

20 Rodzina a postmodernizm – teza o 

upadku i kryzysie rodziny 

01 Ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 

wiedzę szczegółową z zakresu  subdyscypliny 

psychologii stosowanej - psychologii  rodziny. 

02 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie więzi społecznych: 

małżeńskich i rodzinnych,  istotnych z punktu 

widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych 

oraz pomocowych (w tym terapeutycznych) 

kierowanych do małżeństwa i rodziny. 

Problemy rodziny współczesnej K_W06 

K_W07 

K_W09 

 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

K_W06 

 

21 Seksualizacja dzieciństwa i jej 

skutki oraz sposoby 

przeciwdziałania 

01 Ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 

wiedzę szczegółową z zakresu  subdyscypliny 

psychologii stosowanej - psychologii  rodziny. 

02 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie więzi społecznych: 

małżeńskich i rodzinnych,  istotnych z punktu 

widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych 

oraz pomocowych (w tym terapeutycznych) 

Problemy rodziny współczesnej K_W06 

K_W07 

K_W09 

 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

K_W06 
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7 
 

kierowanych do małżeństwa i rodziny. 

22 Cechy rodziny prawidłowej i 

dysfunkcjonalnej 

01 Ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 

wiedzę szczegółową z zakresu  subdyscypliny 

psychologii stosowanej - psychologii  rodziny. 

02 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie więzi społecznych: 

małżeńskich i rodzinnych,  istotnych z punktu 

widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych 

oraz pomocowych (w tym terapeutycznych) 

kierowanych do małżeństwa i rodziny. 

Wykład specjalnościowy K_W06 

K_W07 

K_W09 

K_W06 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

 

23 Komercjalizacja dzieciństwa, 

kosztorysowanie rodzicielstwa – 

przejawy, konsekwencje 

01 Ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 

wiedzę szczegółową z zakresu  subdyscypliny 

psychologii stosowanej - psychologii  rodziny. 

02 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie więzi społecznych: 

małżeńskich i rodzinnych,  istotnych z punktu 

widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych 

oraz pomocowych (w tym terapeutycznych) 

kierowanych do małżeństwa i rodziny. 

Problemy rodziny współczesnej K_W06 

K_W07 

K_W09 

 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

K_W06 

 

24 Strategie terapii rodziny 01 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie systemowej 

koncepcji rodziny. 

Systemowa terapia rodziny K_W10 

K_W11 
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25 Elastyczny kapitalizm a 

funkcjonowanie rodziny 

01 Ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 

wiedzę szczegółową z zakresu  subdyscypliny 

psychologii stosowanej - psychologii  rodziny. 

02 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i 

prawidłowościach w zakresie więzi społecznych: 

małżeńskich i rodzinnych,  istotnych z punktu 

widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych 

oraz pomocowych (w tym terapeutycznych) 

kierowanych do małżeństwa i rodziny. 

Wykład specjalnościowy K_W06 

K_W07 

K_W09 

K_W06 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

 

26 Przemoc w rodzinie - 

rozpoznawanie i pomoc 

psychologiczna 

01 Posiada podstawową wiedzę i definiuje 

główne pojęcia związane ze zjawiskiem 

przemocy w rodzinie.   

Przemoc w rodzinie K_W07  

K_W17  

27 Cyberprzemoc jako zjawisko we 

współczesnym świecie 

02 Rozróżnia różne środowiska wychowawcze 

funkcjonowania jednostek (zarówno w normie 

jak i patologii) oraz wykazuje specyfikę 

instytucji o charakterze wychowawczym. 

Charakteryzuje prawidłowości w zakresie 

tworzonych w tych środowiskach więzi 

społecznych. 

03 Krytycznie i odpowiedzialnie korzysta ze 

zdobytej wiedzy na temat funkcjonowania 

człowieka w rozlicznych środowiskach 

wychowawczych do planowania oddziaływań o 

Psychologia wychowawcza K_W08 

K_W09 

K_W10 

 

 

 

 

K_W11 

K_U14 

K_U24 

K_U21 
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charakterze psychoedukacyjnym, 

wspomagającym i profilaktycznym. 

K_U23 

K_K01 

K_K04 

K_K05 

 

28 Problemy i korzyści rodzin z 

równoległymi karierami 

02 Charakteryzuje specyfikę funkcjonowania, 

jak również potencjalne źródła trudności w 

poszczególnych formach życia rodzinnego – tak 

dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. 

Tradycyjne i współczesne wzory 

życia rodzinnego 

K_W07 

K_W10 

K_U20 

K_U24 
29 Migracje zarobkowe – 

konsekwencje dla rodziny 

02 Charakteryzuje specyfikę funkcjonowania, 

jak również potencjalne źródła trudności w 

poszczególnych formach życia rodzinnego – tak 

dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. 

Tradycyjne i współczesne wzory 

życia rodzinnego 

K_W07 

K_W10 

K_U20 

K_U24 
30 Środowiska wychowawcze 

zastępujące rodzinę 

01 Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę 

o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji 

społecznych: edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych 

prowadzących działania informacyjne, 

profilaktyczne i terapeutyczne wobec rodziny. 

Środowiska wychowawcze 

zastępujące rodzinę 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

K_W11 

 

 

 


