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Nazwa kierunku: Nauki o rodzinie 
Poziom studiów: studia II stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 poziom PRK - studia II stopnia 

Profil studiów: profil ogólnoakademicki 

Dziedzina:  dziedzina nauk teologicznych  

Dyscyplina/Dyscyplinyi:  dyscyplina wiodąca - nauki teologiczne  , psychologia ,  pedagogika , socjologia  , nauki prawne  ,  nauki o komunikacji społecznej i 
mediach, nauki o polityce i administracji , nauki o zarządzaniu i jakości , nauki o zdrowiu . 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia 

poziomów 6-8 
PRKii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRKiii 

 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
dziedziny sztukiiv 

 
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
kwalifikacji 

inżynierskichv 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 

Zna i rozumie w sposób pogłębiony istotę zdrowia, rozwoju i 
funkcjonowania człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, 
psychologicznym , społecznym, religijnym oraz metody ich 
wspomagania i rewalidacji 

P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W02 

Zna i rozumie w sposób pogłębiony różne rodzaje struktur społecznych 
i instytucje życia społecznego związane z instytucjonalnym i osobowym 
funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny 

P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W03 

Zna i rozumie przedmiotową i metodologiczną specyfikę nauk 
społecznych w zakresie małżeństwa i rodziny, ich metody i wybrane 
teorie wyjaśniające zależności między nimi 

P7U_W1 P7S_WG1 
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K_W04 

Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania indywidualne i 
społeczno-kulturowe środowisk wychowawczych, ich funkcjonowanie, 
specyfikę, zagrożenia i ich profilaktykę ; zna i rozumie funkcjonowanie 
instytucji pomocowych wobec małżeństwa i rodziny 

P7U_W2 P7S_WG1 

  

K_W05 
Zna i rozumie specyfikę katolickiej nauki o małżeństwie rodzinie,  jej 
historyczne i kulturowe uwarunkowania oraz współczesne osiągnięcia 

P7U_W2 P7S_WG1 
  

K_W06 
Zna terminologię z katolickiej nauki społecznej (KNS); rozumie związek 
KNS kondycją  z małżeństwa i rodziny  

P7U_W1 P7S_WG1 
  

K_W07 

Zna główne trendy rozwojowe teologii, psychologii, pedagogiki, nauk 
socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o 
polityce i administracji, ekonomii i finansów w odniesieniu do 
małżeństwa i rodziny 

P7U_W2 
P7S_WG2 

 

  

K_W08 

Zna i rozumie w sposób pogłębiony dylematy dotyczące rozumienia i 
funkcjonowania małżeństwa i rodziny, wynikające z różnic religijno-
kulturowych oraz uwarunkowań społecznych i historycznych 

P7U_W2 P7S_WK1 

  

K_W09 
Zna zasady interpretacji Biblii i rozumie jej znaczenie dla rozwoju 
małżeństwa, rodziny, społeczeństwa i kultury 

P7U_W2 P7S_WK1 
  

K_W10 

Zna i rozumie zasady ewangelizacyjnej i pastoralnej działalności  
Kościoła katolickiego we współczesnej i historycznej perspektywie w 
kontekście małżeństwa i rodziny 

P7U_W2 P7S_WK1 

  

K_W11 
Zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej  P7U_W2 P7S_WK2 

  

K_W12 
Zna i rozumie  zasady prowadzenia przedsiębiorczości rodzinnej P7U-W2 P7S_WK3 

  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 

Potrafi wykorzystać prawidłowo źródła  dyscyplin teologicznych, nauk 
społecznych i innych koniecznych do oceny lub diagnozy sytuacji 
jednostki, małżeństwa i rodziny oraz potrafi dobrać właściwe metody i 
narzędzia do rozwiązania problemów wynikających z dokonanej oceny 
na gruncie działalności naukowej, pastoralnej, zawodowej 

P7U_U1 P7S_UW1 

  

K_U02 

Potrafi dobrać,  przystosować lub opracować nowe narzędzia do 
działalności badawczej, także przy użyciu technik informacyjno-
komunikacyjnych 

P7U_U1 P7S_UW1 
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K_U03 

Potrafi formułować i analizować problemy natury duchowej i religijnej 
jednostki, małżeństwa i rodziny z wykorzystaniem wiedzy teologicznej, 
przy użyciu właściwych im metod i narzędzi badawczych 

P7U_U1 P7S_UW1 

  

K_U04 

Potrafi dokonać krytycznej analizy i interpretacji wybranych wytworów 
kultury w kontekście korzyści i zagrożeń jakie stanowią dla rozwoju 
jednostki, małżeństwa i rodziny i uznanych form życia społeczno-
kulturowego ze stanowiska chrześcijańskiego  

P7U_U1 

 
P7S_UW1 

  

K_U05 

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania ustnych i 
pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień w 
zakresie nauk właściwych dla kierunku studiów oraz formułować i 
testować proste hipotezy z nim związane  

P7U_U1 
P7S_UW1 
P7S_UW3 

  

K_U06 

Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych oraz prowadzić debatę ze specjalistami w 
zakresie nauk właściwych dla kierunku studiów, jak i z odbiorcami 
spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych 

P7U_U3 
P7S_UK1 
P7S_UK2 

  

K_U07 

Potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami 
działalności edukacyjno-wychowawczej, społecznej, pomocowej, w 
tym z Kościołem katolickim, na rzecz małżeństwa i rodziny 

P7U_U3 

P7S_UO1   

K_U08 

Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 
specjalistycznej terminologii nauk o rodzinie zgodnie ze standardami 
kształcenia językowego w KUL 

P7U_U3 P7S_UK3 

  

K_U09 
Potrafi pracować w zespole i z rodziną; wyznaczać i przyjmować 
role i zadania oraz przyjmować w nich wiodącą rolę 

P7U_K3 
P7S_UO1 
P7S_UO2 

 

  

K_U10 Potrafi twórczo animować prace nad własnym ustawicznym rozwojem P7U_U2 P7S_UU1   

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
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K_K01 

Jest gotowy do wykorzystania wiedzy z zakresu kierunku studiów dla 
rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach rodzinnych, 
pozarodzinnych i Kościołem 

P7U_K1 
P7S_KO1 

   

K_K02 
Jest gotowy do animacji działań na rzecz zachowanie dziedzictwa 
chrześcijańskiego  

P7U_K1 
P7S_KO1 

   

K_K03 

Jest gotowy do angażowania się w działania na rzecz rodziny z 
uwzględnieniem  osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie 
chorych  

P7U_K1 
P7S_KO2 

   

K_K04 

Jest gotowy do poznawania i stosowania zasad 
ekonomii/przedsiębiorczości w celu poprawy funkcjonowania 
małżeństwa i rodziny 

P7S_K1 
P7S_KO3 

   

K_K05 

Jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej, jest gotowy do 
poszukiwania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania 
nieetycznych działań  zawodowych zgodnie z etosem zawodu 

P7S_K1 
P7S_KR1 

   

K_K06 

Jest gotowy do krytycznej weryfikacji poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego 
i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijnego) oraz do zasięgania 
opinii ekspertów w razie trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu 

P7U_K2 

P7S_KK1 
P7S_KK2 

   

 

i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
 
ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji 

iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  - część I 

iv Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – dla dziedziny sztuki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część II 
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v Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część III 

 


