
 

 

 

 

 

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: 

 
Nauki o Rodzinie 

Poziom studiów 
 

Studia drugiego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
 

Poziom 7 

Profil studiów: 
 

ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Magister 

 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub 

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

 

 

Dyscyplina: NAUKI TEOLOGICZNE 

 

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

 

WIEDZA  

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

i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną 

z zakresu dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne nauk o rodzinie. 

K_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 

obejmującą kluczowe zagadnienia familiologiczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu 

zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów nauk o rodzinie. 

K_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych, 

do których jest przyporządkowany kierunek studiów nauki nad rodziną. 

K_W04 Zna i rozumie fundamentalne dylematy  

współczesnej cywilizacji. 

K_W05 Zna i rozumie prawne, etyczne i familiologiczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem nauki o rodzinie, w tym zasady prawa autorskiego. 

UMIEJĘTNOŚCI 

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

problemy małżeńskie i rodzinne oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 

warunkach przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie trafnej 

oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji oraz prezentacji tych informacji. 

K_U02 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy dotyczące małżeństwa i rodziny oraz innowacyjnie wykonywać zadania 

w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, 

w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

K_U03 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy z zakresu małżeństwa i rodziny oraz innowacyjnie wykonywać zadania 

w nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod i narzędzi. 

K_U04 Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu 

nauk o rodzinie. 

K_U05 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu nauk o rodzinie 

ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. 



 

 

 

 

 

K_U06 Potrafi prowadzić debatę w obszarze problematyki  

małżeńskiej i rodzinnej. 

K_U07 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią familiologiczną. 

K_U08 Potrafi kierować  

pracą zespołu. 

K_U09 Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę 

w zespołach. 

K_U10 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 

i ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu nauk 

o rodzinie. 
K_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 

i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnych 

rozwiązaniem problemu z zakresu małżeństwa i rodziny. 
K_K03 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności 

związanej z małżeństwem i rodziną na rzecz środowiska społecznego. 
K_K04 Jest gotów do inicjowania działań  

na rzecz dobra wspólnego. 
K_K05 Jest gotów do myślenia i działania  

w sposób przedsiębiorczy. 
K_K06 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających 

się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu. 
K_K07 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających 

się potrzeb społecznych, w tym podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania 

zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. 
* 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) 



 

 

 

 


