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A TAKŻE Z OBSZARU NAUK 

Psychologiczno - 

pedagogicznych 

Socjologiczno - 

prawnych 

Biomedycznych  

Filozoficzno - 

teologicznych 



UCZĄ SIĘ RÓWNIEŻ 

samodzielnie 

rozwiązywać 

problemy 

w zakresie 

pomocy rodzinie 



refleksyjnie 

spojrzeć na 

swoje 

predyspozycj

e do 

wykonywania 

zawodu 



STUDENCI SĄ PRZYGOTOWANI DO 
UDZIELANIA POMOCY OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE I 
NIEULECZALNIE CHORYM ORAZ 

CZŁONKOM ICH RODZIN  



ABSOLWENCI NAUK O RODZINIE 
PRZYGOTOWANI SĄ DO PRACY 

W:  
• PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, 

• RODZINNYCH PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH, 

• PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNYCH, 

• AGENDACH SŁUŻB SOCJALNYCH, 

• PLACÓWKACH POMOCY SPOŁECZNEJ, 

• PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA I RESOCJALIZACYJNYCH, 

• AGENDACH SAMORZĄDOWYCH, 

• INSTYTUCJACH PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, 

• INSTYTUCJACH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. 



DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ JEST 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO I 

POSŁUGIWANIE SIĘ SŁOWNICTWEM 
SPECJALISTYCZNYM Z ZAKRESU 

NAUK O RODZINIE.  
 



JAKĄ PRACĘ MOŻE PODJĄĆ 
ABSOLWENT NAUK O RODZINIE? 

Pracownika 

wymiaru 

sprawiedliwości 

Nauczyciela 

przygotowania do życia 

małżeńsko - rodzinnego 



ZAJĘCIA OBYWAJĄ SIĘ W NOWOCZESNYM 
BUDYNKU! 



SALE SĄ DOBRZE WYPOSAŻONE I W PEŁNI UMILAJĄ 
NAUKĘ! 



Kształcenie w zakresie pedagogiki 

Wychowanie a życie społeczne 

Wychowanie w różnych kulturach i w różnych organizacjach 

życia społecznego 

Wychowanie a rozwój 

Funkcje wychowania 

Instytucje edukacyjne. 

Struktura i style myślenia pedagogicznego 

Teorie pedagogiczne – przymus i swoboda w wychowaniu 

Wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie rozwoju 

Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne 

Wychowanie a manipulacja 

Problemy wychowania, błędy wychowania, skuteczność 

wychowania, niepowodzenia wychowawcze. 



Kształcenie w zakresie psychologii 

Psychologia jako nauka o człowieku 

Biologiczne podstawy psychiki człowieka 

Pojęcie procesów psychicznych 

Percepcja, myślenie i rozwiązywanie problemów 

Pamięć, uczenie się – elementarne i złożone formy uczenia 

się 

Emocje, motywacje 

Podstawowe koncepcje, struktura osobowości 

Różnice indywidualne – inteligencja, temperament, styl 

poznawczy 

Poznawanie innych i samego siebie 

Psychologiczne i biologiczne ujęcie rozwoju człowieka. 



Kształcenie w zakresie socjologii 

Teorie wpływu społecznego 

Elementy oraz rodzaje struktur społecznych – ich znaczenie 

w życiu społecznym jednostek 

Środowisko społeczne – kręgi społeczne, wspólnoty, 

społeczności lokalne 

Grupy społeczne, grupy przynależności i grupy odniesienia – 

struktura grup, układ ról 

Teoria roli społecznej 

Interakcje społeczne – symboliczna natura ludzkich interakcji, 

klasyfikacja podczas interakcji, interakcje z grupami 

odniesienia i nieobecnymi 

Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania 



Kształcenie w zakresie wiedzy o rodzinie w kontekście 

naukowym 

Teorie osobowości 

Postawy, potrzeby, motywacje, uczucia, inteligencja 

człowieka. 

Mechanizmy obronne człowieka 

Charakterystyka rozwoju fizycznego, poznawczego, 

emocjonalnego, społecznego i moralnego w poszczególnych 

okresach życia 

Psychologia umierania i żałoby 

Problematyka więzi i relacji w rodzinie - psychospołeczne 

uwarunkowania 

Psychologiczna problematyka wyboru partnera do 

małżeństwa 

Obraz siebie i obraz partnera do małżeństwa 

Znaczenie miłości i pożycia seksualnego w związku 

małżeńskim  



Małżeństwo i rodzina w aspekcie systemowym 

Fazy cyklu życia małżeńskiego i rodzinnego 

Psychologiczne teorie rodziny 

Atrakcyjność interpersonalna 

Psychologiczne aspekty przygotowania do małżeństwa 

Rodzina jako podstawowe środowisko życia człowieka 

Funkcje rodziny 

Role w rodzinie 

Więzi między pokoleniami w rodzinie 

Modele rodziny i ich uwarunkowania 

Przemiany współczesnych środowisk i instytucji 

wychowawczych 

Demograficzne aspekty funkcjonowania rodziny – struktura 

rodziny, proces jej powstania, rozwoju (prokreacja), rozpadu i 

rekonstrukcji 



Kształcenie w zakresie wiedzy o rodzinie w kontekście 

praktyki społecznej 

Charakterystyka rodziny prawidłowo funkcjonującej i 

dysfunkcyjnej 

Przygotowanie do życia w rodzinie 

Analiza zagrożeń patologicznych w poszczególnych fazach 

rozwojowych rodziny 

Oddziaływania rodzicielskie a kryzysy życia rodzinnego 

Rodzina wobec problemu – uzależnień , niepełnosprawności, 

bezrobocia, bezdomności, migracji, ubóstwa, przemocy 

Funkcjonowanie rodziny z chorym psychicznie. Rodziny 

niepełne i zrekonstruowane 

Rola rodziców, rodziny, grup rówieśniczych, grup wsparcia i 

organizacji społecznych w osiąganiu przystosowania i 

rozwoju 



Problemy etyczne i zawodowe pracownika socjalnego 

Instytucjonalne formy pomocy społecznej 

Rodzinny kontekst zdrowia i choroby 

Rozwiązywanie problemów osób chorych i z 

niepełnosprawnością – pacjent jako osoba, wartość życia i 

sens troski o zdrowie, znaczenie cierpienia i śmierci 

Zadania rodziny, społeczeństwa i instytucji wobec chorych i z 

niepełnosprawnością 

Formy opieki nad chorymi w stanie terminalnym 

Ruch hospicyjny w Polsce i na świecie 

Wolontariat hospicyjny 

Infrastruktury opieki paliatywnej i hospicyjnej 



Kształcenie w zakresie bioetyki 

Istota i wartość życia 

Zagadnienia bioetyczne związane z początkiem i końcem 

życia – eksperymenty medyczne, ingerencje genetyczne, 

klonowanie człowieka, zapłodnienie in vitro, aborcja, 

samobójstwo, eutanazja, kara śmierci, poświęcenie życia 

Ingerencje medyczne ukierunkowane na podtrzymanie 

zdrowia i życia oraz w celach innych niż ratowanie życia i 

zdrowia 

Elementy ekologii 



Kształcenie w zakresie pomocy małżeństwu i rodzinie 

Koncepcje zdrowia psychicznego 

Geneza zaburzeń rozwoju i funkcjonowania człowieka 

Systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych 

Reakcje nerwicowe, zespoły psychosomatyczne, zaburzenia 

zachowania, zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia 

emocjonalne, uzależnienia, samobójstwa, agresja, przemoc 

Pojęcie, zadania i założenia poradnictwa oraz terapii 

małżeńskiej i rodzinnej 

Poradnictwo oraz terapia małżeńska i rodzinna 

Wybrane obszary polityki społecznej 

Polityka zdrowotna i edukacyjna 

Polityka prorodzinna 



Kształcenie w zakresie uwarunkowań  prokreacji i zdrowia 

rodziny 

Fizjologia aktu prokreacyjnego, początki życia ludzkiego, fazy 

rozwojowe dziecka w okresie prenatalnym, ciąża, poród, połóg, 

pielęgnacja noworodka 

Psychologiczne uwarunkowania więzi między dzieckiem a 

rodzicami w okresie pre - i postnatalnym 

Psychospołeczne, etyczne i medyczne aspekty aborcji 

Diagnostyka prenatalna, poradnictwo genetyczne, urodzenie 

dziecka chorego i martwego 

Seksualność człowieka – zaburzenia i współczesne zagrożenia 

identyfikacji płciowej 

Psychologiczne i etyczne aspekty różnych metod planowania 

poczęcia. Odpowiedzialne rodzicielstwo 

Metodyka naturalnego planowania rodziny (NPR) 

Szkoła rodzenia 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
KS. WIESŁAW MATYSKIEWICZ 


