Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie
Celem studiów jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do
małżeństwa i rodziny z obszaru nauk filozoficzno-teologicznych, psychologicznopedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych.
W ramach realizacji programu studiów przekazywana jest wiedza na temat:

















filozoficznych, teologicznych, historycznych, społeczno-kulturowych, biologicznych,
psychologicznych i prawnych podstaw małżeństwa i rodziny;
wybranych filozoficznych, teologicznych, psychologicznych i społecznych koncepcji
człowieka, stanowiących teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa
i rodziny;
rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak
i psychologicznym, społecznym, moralnym i religijnym;
rodzajów więzi rodzinnych, społecznych i rządzących nimi prawidłowościach,
o procesach komunikowania interpersonalnego i społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń;
podstawowych teorii dotyczących wychowania, etapów życia rodzinnego, uczenia się
i nauczania oraz uwarunkowania tych procesów;
różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
struktury i funkcji systemu rodzinnego; celów, podstaw prawnych
i administracyjnych funkcjonowania wybranych instytucji związanych ze służbą
małżeństwu i rodzinie;
zasad i norm etycznych odnoszących się do życia małżeńskiego, rodzinnego
i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego i ochrony
ludzkiego życia;
sposobów wspierania rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej
i wychowawczej, poprzez znajomość metod rozpoznawania płodności i znajomość
procesu wychowawczego, rozpoznawanie zagrożeń;
sposobów wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych, diagnozowania
przyczyn i skutków kryzysów małżeńskich i rodzinnych;
polityki społecznej oraz o instytucji i organizacji działających na rzecz małżeństwa
i rodziny, w strukturach Kościoła katolickiego i państwa.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obejmuje następujące przedmioty:














Antropologia teologiczna;
Antropologia filozoficzna
Nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie
Cywilizacyjna rola rodziny
Personalistyczne podstawy miłości małżeńskiej
Etyka powołania małżeńskiego
Podstawy etyki płciowej
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Biomedyczne aspekty rodzicielstwa z elementami seksuologii
Metody rozpoznawania płodności
Integralne wychowanie człowieka
Filozoficzne podstawy pedagogiki
Przygotowanie do życia w rodzinie – dydaktyka szczegółowa











Pedagogika zagrożeń szkolnych
Profilaktyka uzależnień
Poradnictwo i terapia rodzin
Poradnictwo adopcyjne
Poradnictwo genetyczne
Psychologia małżeństwa i rodziny
Socjologia rodziny
Polityka społeczna i prorodzinna
Prawo małżeńskie i rodzinne

ADRESACI STUDIÓW:
Na studia zapraszamy:







absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), pragnących zdobyć
lub poszerzyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą zagadnień małżeństwa i rodziny;
nauczycieli prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu
przygotowania dzieci i młodzieży do życia w rodzinie;
wychowawców ośrodków wychowawczo-opiekuńczych;
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych;
osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją
społeczną;
wszystkich zainteresowanych pracą z rodziną i na rzecz rodzin.

KWALIFIKACJE:
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW).
Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem
kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
Studia realizowane są jako czterosemestralne i obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych.
Uczestnicy studiów uczestniczą w przewidzianych planem wykładach i ćwiczeniach podczas
dwudniowych spotkań.

