
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. 

 

P r o g r a m   s t u d i ó w 

Część A) programu studiów*  

E f e k t y   u c z e n i a   s i ę        

 

Wydział prowadzący studia: 

  
Wydział Teologiczny 

Kierunek na którym są prowadzone studia: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a 

zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)  

Nauki o Rodzinie 

Poziom studiów 
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
(poziom 6, poziom 7) 

Poziom 6 

Profil studiów: 
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Licencjat 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub 

artystycznej (dyscyplin), do których odnoszą się efekty uczenia się: 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny, 

wskazuje się dyscypliny  (malejąco wg udziału %); jako pierwszą wykazuje się 

dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów 

uczenia się  

 

 

Dyscyplina wiodąca:  

NAUKI TEOLOGICZNE 

 

(1) Symbol  (2) Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

 

WIEDZA  

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody 

i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, które stanowią podstawową wiedzę ogólną 

z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych. 

K_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody 

i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, które stanowią podstawową wiedzę ogólną 

z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty i zjawiska stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów nauk o rodzinie.  

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu na podstawie podstawowej zdobytej wiedzy 

psychologicznej i pedagogicznej procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – 

uczenia się. 

K_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady dydaktyki i szczegółowej metodyki 

przedmiotów wychowania do życia w rodzinie oraz etyki poparte praktycznym doświadczeniem 

ich stosowania i wykorzystywania. 

K_W06 Zna i rozumie zasady i formy prowadzenia poradnictwa i edukacji dla małżeństw i rodzin 

będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej 

przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe. 

K_W07 Zna i rozumie zasady udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 

w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

K_W08 Zna i rozumie zasady profesjonalnego świadczenia pomocy w usługach hospicyjno-

geriatrycznych. 

K_W09 Zna i rozumie fundamentalne dylematy  

współczesnej cywilizacji. 



 

 

 

 

 

K_W10 Zna i rozumie podstawowe prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów oraz specjalnością. 

K_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, by formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy z zakresu nauk o rodzinie oraz wykonywać zadania w nowych warunkach przez 

właściwy dobór źródeł i informacji z nich czerpanych, dokonywanie trafnej oceny, krytycznej 

analizy i syntezy tych danych oraz dobór i zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

K_U02 Potrafi kompleksowo realizować dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły w 

tym samodzielnie przygotowywać i dostosowywać program nauczania do potrzeb i możliwości 

uczniów. 

K_U03 Potrafi zorganizować udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 

w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

K_U04 Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu 

filozofii, antropologii, pedagogiki, etyki i innych dziedzin nauk o rodzinie. 

K_U05 Potrafi aktywnie brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać opinie i stanowiska dyskutantów 

oraz podejmować merytoryczną dyskusję na tematy związane z naukami o rodzinie. 

K_U06 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

K_U07 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną  

oraz w zespole. 

K_U08 Potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych – także o charakterze 

interdyscyplinarnym na rzecz małżeństwa, rodziny i dziecka. 

K_U09 Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój przez permanentne uczenie się 

w ciągu całego życia. 

K_U10 Potrafi realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wynikające z roli 

nauczyciela wychowania do życia w rodzinie i etyki. 

K_U11 Potrafi świadczyć usługi hospicyjno-geriatryczne tam, gdzie nie jest wymagane bezpośrednie 

działanie lekarza. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  

i odbieranych treści. 

K_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 

i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnych 

rozwiązywaniem problemów związanych z małżeństwem i rodziną. 

K_K03 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych dotyczących rodziny oraz zaangażowania 

do współdziałania na rzecz podstawowego środowiska, jakim jest rodzina. 

K_K04 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz dobra wspólnego, szczególnie w obszarze spraw 

rodzinnych. 

K_K05 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy głównie w obszarze rodziny 

i pozamedycznej pomocy hospicyjno-geriatrycznej. 

K_K06 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych nauczyciela wychowania do życia 

w rodzinie i etyki, doradcy i asystenta rodziny oraz pozamedycznej pomocy hospicyjno-

geriatrycznej. 

K_K07 Jest gotów do przestrzegania – i wymagania tego od innych – zasad etyki zawodowej 

nauczyciela wychowania do życia w rodzinie i etyki, doradcy i asystenta rodziny oraz 

pozamedycznej pomocy hospicyjno-geriatrycznej, a także dbałości o dorobek i tradycje tych 

zawodów. 

* Program studiów – część A) - efekty uczenia się (z umieszczoną pod tabelą informacją, kiedy został 

uchwalony przez radę wydziału oraz od jakiego roku akademickiego miałby obowiązywać) musi być podpisany 

przez dziekana wydziału.  
 (1)  



 

 

 

 

 

Objaśnienia oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

 

(2) 

Opis zakładanych efektów uczenia się dla studiów prowadzonych na danym kierunku, poziomie i profilu w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

* załącznikiem do programu studiów jest opis treści programowych dla przedmiotów 

** Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej:  

- 6 miesięcy - w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 

- 3 miesięcy - w przypadku studiów drugiego stopnia. 

*** Praca dyplomowa jest: 

-  obligatoryjna  w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 

-  fakultatywna w przypadku studiów pierwszego stopnia. 

 

**** nazwy dyscyplin naukowych oraz artystycznych muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)  

***** dotyczy profilu ogólnoakademickiego 

****** dotyczy profilu praktycznego 

 

Program studiów – część B) – Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się (z umieszczoną pod tabelą informacją, kiedy został uchwalony przez radę wydziału 

oraz od jakiego roku akademickiego miałby obowiązywać) musi być podpisany przez dziekana wydziału.  

Program studiów obowiązuje od  semestru zimowego (1) roku akademickiego 2019/2020. 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego UMK w dniu 10 września 2019 r.  
          (nazwa wydziału)                                          (data posiedzenia rady wydziału) 

 
 

 

 

………………………………………………. 
(podpis Dziekana) 



 

 

 

 


