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Zał�cznik  nr 12 do Uchwały nr 36/2012 Senatu UKSW 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW WYCHOWANIA DO 
�YCIA W RODZINIE 

poziom studiów: studia podyplomowe  
Nazwa kierunku i kod 

programu wg USOS 

Kierunek: Podyplomowe Studia Wychowanie do �ycia w Rodzinie  

WT-P-WDZWR 

 

Poziom kształcenia Studia podyplomowe 

Profil kształcenia  

Forma studiów  

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta 

 

Obszar/-y kształcenia nauki humanistyczne 

Dziedzina nauki i dyscyplina 

naukowa 

Nauki humanistyczne 

Ró�nice w stosunku do innych 

programów o podobnie 

zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia 

prowadzonych na uczelni 

Nie ma podobnych 

Liczba uzyskanych punktów 

ECTS konieczna dla uzyskania 

tytułu zawodowego 

60 

 

Symbol Po uko�czeniu studiów podyplomowych absolwent: Odn. do ef. kszt.  

w zakresie nauk 
humanistycznych 

i społecznych 

Wiedza 

PZR_W01 absolwent ma pogł�bion� wiedz� o specyfice przedmiotowej  
i metodologicznej nauk teologicznych w powi�zaniu  
z uporz�dkowan� i pogł�bion� wiedz� z zakresu nauk 
humanistycznych, któr� jest w stanie rozwija� i twórczo stosowa� 
w działalno�ci profesjonalnej 

 

PZR_W02 zna i rozumie obszary dziedzin z zakresu pedagogiki, psychologii, 
historii  

 

PZR_W03 ma podstawowa wiedz� o instytucjach kultury i orientacj� we 
współczesnym �yciu kulturalnym 

 

PZR_W04 ma uporz�dkowana, pogł�biona wiedz�. obejmuj�c� terminologi�, 
teori� i metodologi� z zakresu dziedzin nauk 
i dyscyplin naukowych wła�ciwych dla studiowanego kierunku 
studiów 
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PZR_W05 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, 
warto�ciowania i oceniania ró�nych aspektów kultury 
chrze�cija�skiej, tradycji religijnej, w tym w szczególno�ci 
Ko�cioła katolickiego 

 

PZR_W06 ma szczegółow� wiedz� o współczesnych dokonaniach, o�rodkach i 
szkołach badawczych zajmuj�cych si� teologi� oraz naukami 
pomocniczymi dla teologii (socjologia, nauki społeczne, nauki nad 
rodzina, nauki przyrodnicze, nauki 
o mediach, prawo i administracja) 

 

PZR_W07 zna i rozumie poj�cia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego 
oraz konieczno�� zarz�dzania zasobami własno�ci intelektualnej 

 

PZR_W08 ma pogł�bion� wiedz� o zastosowaniu metodologii pracy 
naukowej, analizy tekstów, formułowania wniosków oraz 
samodzielnego tworzenia pracy naukowej 

 

PZR_W09 ma szczegółowa wiedz� o współczesnych dokonaniach, o�rodkach i 
szkołach badawczych obejmuj�c� wybrane obszary dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, wła�ciwych dla studiowanego kierunku 
studiów 

 

PZR_W10 ma pogł�bion� wiedz� o instytucjach zwi�zanych z rodzin� 
i orientacj� we współczesnym �yciu rodziny 

 

Umiej�tno�ci 

PZR_U01 posiada pogł�bione umiej�tno�ci badawcze, obejmuj�ce analiz� i 
syntez� ró�nych idei i pogl�dów, dobór metod  
i konstruowanie narz�dzi badawczych, opracowanie  
i prezentacj� wyników 

 

PZR_U02 posiada umiej�tno�� integrowania wiedzy z ró�nych dyscyplin  
w zakresie nauk nad rodzin� 

 

PZR_U03 posiada umiej�tno�� merytorycznego argumentowania  
z wykorzystaniem własnych pogl�dów oraz pogl�dów innych 
autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych 
podsumowa� 

 

PZR_U04 posiada umiej�tno�� formułowania opinii odstawie wiedzy naukowej 
i do�wiadczenia oraz umiej�tno�� prezentacji opracowa� krytycznych 
w ró�nych formach i w ró�nych aspektach 

 

PZR_U05 posiada pogł�bion� umiej�tno�� przygotowania ró�nych prac 
pisemnych w j�zyku polskim i j�zyku obcym 

 

PZR_U06 posiada pogł�bion� umiej�tno�� przygotowania wyst�pie� ustnych, w 
j�zyku polskim, w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, 
wła�ciwych dla bada� na rodzin� lub w obszarze le��cym na 
pograniczu ró�nych dyscyplin naukowych; 

 

PZR_U07 umie samodzielnie zdobywa� wiedz� i poszerza� umiej�tno�ci 
badawcze oraz podejmowa� autonomiczne działania zmierzaj�ce do 
rozwijania zdolno�ci i kierowania własn� karier� zawodow� 

 

Kompetencje społeczne 

PZR_K01 rozumie potrzeb� uczenia si� przez całe �ycie, potrafi inspirowa� i 
organizowa� proces uczenia si� innych osób 

 

PZR_K02 potrafi współdziała� i pracowa� w grupie, przyjmuj�c w niej ró�ne 
role, zdobywa kwalifikacje merytoryczne i moralne w kształtowaniu 
zdrowej osobowo�ci na gruncie warto�ci chrze�cija�skich 

 

PZR_K03 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwi�zane 
z wykonywaniem zawodu 

 

PZR_K04 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy 
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PZR_K05 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy 

 

 

Ponadto: 

 

Kod 
Dodatkowe efekty kształcenia  

zwi�zane z uprawnieniem do wykonywania zawodu nauczyciela 

wychowania do �ycia w rodzinie. Absolwent: 

Odniesienie 

do efektów 
kształcenia 

w obszarach 
kształcenia  

w zakresie nauk 
humanistycznych 

i społecznych 

Wiedza 

PZRn_W01 ma pogł�bion� wiedze o specyfice przedmiotowej  
i metodologicznej teologii, w szczególno�ci nauk biblijnych  
i teologii systematycznej, nauk o rodzinie, historii Ko�cioła, któr� 
jest w stanie  rozwija� i twórczo stosowa� w działalno�ci 
profesjonalnej 

 

PZRn_W02 ma podstawowa wiedz� o specyfice przedmiotowej  
i metodologicznej nauk o rodzinie, które jest w stanie  rozwija� i 
stosowa� w działalno�ci profesjonalnej 

 

PZRn_W03 zna terminologi� nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łaci�skie  
PZRn_W04 ma uporz�dkowana, pogł�bione, prowadz�c� do specjalizacji, 

szczegółow� widz�  z zakresu teologii systematycznej, zwłaszcza 
moralnej 

 

PZRn_W05 ma uporz�dkowan�, pogł�bione, prowadz�c� do specjalizacji , 
szczegółow� widz�  z zakresu innych dyscyplin teologicznych 

 

PZRn_W06 ma uporz�dkowan�, pogł�bione, szczegółow� widz� 
współczesnego nauczania Ko�cioła 

 

PZRn_W07 ma uporz�dkowan�, pogł�bion� wiedze o współczesnych 
dokonaniach, o�rodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii 
i nauki o rodzinie 

 

PZRn_W08 ma uporz�dkowan�, pogł�bion� widz� o relacjach mi�dzyludzkich, 
o procesach zachodz�cych zmian we współczesno�ci w kredy 
chrze�cija�stwa 

 

PZRn_W09 ma rozszerzona wiedz� o człowieku i jego społecznej naturze  

Umiej�tno�ci 

PZRn_U01 potrafi dokonywa� obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, 
analizuje ich powi�zania  z ró�nymi obszarami działalno�ci 
społecznej 

 

PZRn_U02 potrafi wykorzysta� podstawowa wiedze teoretyczna z zakwasu 
pedagogik i psychologii w celu analizowania i interpretowania 
problemów społecznych , wychowawczych i innych zachodz�cych 
w rodzinie 

 

PZRn_U03 potrafi posługiwa� si� podstawowymi uj�ciami teoretycznymi 
w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowa� 

 

PZRn_U04 potrafi samodzielnie zdobywa� wiedze  i rozwija� swoje 
profesjonalne umiej�tno�ci zawi�zane z działalno�ci� 
pedagogiczno-katechetyczn�, korzystaj�c z ró�nych �ródeł 
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PZRn_U05 posiada umiej�tno�ci badawcze pozwalaj�ce na rozpoznawanie 
sytuacji uczniów, potrafi opracowywa� i formułowa� wnioski oraz 
podejmuje odpowiednie działania 

 

PZRn_U06 potrafi pracowa� w zespole, umie wyznacza� oraz przyjmowa� 
wspólne cele, potrafi przej�� rol� lidera w zespole 

 

PZRn_U07 potrafi  zaprojektowa� plan własnego rozwoju zawodowego, potrafi 
dokona� analizy własnych działa� pedagogicznych  
i wskaza� ewentualne obszary  wymagaj�ce modyfikacji  
w przyszłym działaniu 

 

Kompetencje społeczne 

PZRn_K01 ma przekonanie o sensie i warto�ci podejmowanych działa�  
w �rodowisku społecznym, jest gotowy do podejmowania wyzwa� 
zawodowych, wykazuje aktywno��, podejmuje trud  
i odznacza si� wytrwało�ci� w realizacji indywidualnych  
i zespołowych działa� w zakresie pracy w szkole i w pracy 
pozaszkolnej 

 

PZRn_K02 dostrzega dylematy etyczne zwi�zane z ludzkim �yciem 
i aktywno�ci�, poszukuje optymalnych rozwi�za� z punkty 
widzenia �wiatopogl�du chrze�cija�skiego 

 

PZRn_K03 ma �wiadomo�� zindywidualizowanych działa� pedagogicznych w 
odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno – 
formacyjnych 

 

PZRn_K04 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizuj�cych działania pedagogiczne i 
społeczne 

 

PZRn_K05 podejmuje przez całe �ycie osobisty rozwój religijno-duchowy  
i potrafi kierowa� takim rozwojem innych osób 

 

PZRn_K06 umie uczestniczy� w przygotowaniu ni kierowaniu działalno�ci 
społeczn�, potrafi przewidywa� wielokierunkowe skutki społeczne 
swojej działalno�ci 

 

 


