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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) 

NA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE 

 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

 
Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humani-
stycznych i społecznych. Przedmiot badań nauk o rodzinie jest umiejscowiony zarówno w ob-
szarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Nauki o rodzinie jako nauka  
o integralnej problematyce małżeństwa i rodziny łączy dwie perspektywy: humanistyczną, kon-
centrującą się na istocie małżeństwa i rodziny oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowaw-
czych, systemów instytucji pomocy małżeństwu i rodzinie a także opiekuńczych, ich funkcji  
i znaczenia w rozwoju człowieka. Nauki o rodzinie zajmują się rozumieniem tego, jak funkcjonu-
je i rozwija się małżeństwo i rodzina, oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wy-
miarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Nauki o rodzinie obejmują analizy proce-
sów kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych oraz ich kulturowych, społecznych, poli-
tycznych, historycznych, prawnych, teologicznych i ekonomicznych kontekstów. 

 
Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów 
kształcenia (EKO) 

 

Nazwa kierunku studiów: NAUKI O RODZINIE 

Obszary kształcenia: OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH  

OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH 

Poziom kształcenia (studiów): STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Symbol  
EKK 

 

Kierunkowe efekty kształcenia (EKK) 
 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia  
na kierunku studiów nauki o rodzinie absolwent: 

Symbol  
(odniesienie  

EKK do)  
EKO 

WIEDZA 
N2K_W01 zna terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zasto-

sowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 
H2A_W02 
H2A_W03 

N2K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu nauk  
o rodzinie w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodo-
logicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk 

H2A_W03 
H2A_W05 

N2K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kie-
runkach i koncepcjach małżeństwa i rodziny, rozumie ich histo-
ryczne i kulturowe uwarunkowania 

H2A_W06 



 

 

N2K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej nauk o rodzinie (zna strategie  
i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humani-
stycznych; zna mapę podejść metodologicznych; rozumie postu-
lat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w naukach  
o rodzinie)  

H2A_W03 
S2A_W06 

N2K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin  
i specjalizacji nauk o rodzinie, obejmującą terminologię, teorię  
i metodykę 

H2A_W04 

N2K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 
społecznym 

H2A_W04 
S2A_W05 

N2K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzą-
cych nimi prawidłowościach istotnych z perspektywy małżeń-
stwa i rodziny 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W09 

N2K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecz-
nych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między 
nimi relacjach istotnych z perspektywy małżeństwa i rodziny 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

N2K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach 
życia małżeńskiego i rodzinnego 

S2A_W03 
S2A_W05 

N2K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowa-
niu małżeństwa i rodziny oraz instytucji wychowawczych, opie-
kuńczych, religijnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębio-
ną w wybranych zakresach 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

N2K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych, 
społecznych, prawnych, filozoficznych i teologicznych podstaw 
małżeństwa i rodziny; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunk-
cjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

H2A_W05 

N2K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat koncepcji, kształtowania  
i rozwoju małżeństwa i rodziny, oraz procesów na nie oddziału-
jących  

H2A_W03 
H2A_W06 

N2K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o wybranych środowi-
skach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zacho-
dzących 

S2A_W01 
S2A_W08 

N2K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o podmiotach życia małżeńskiego  
i rodzinnego, działalności wychowawczej, opiekuńczej, pomoco-
wej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach 

S2A_W04 

N2K_W15 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm moralnych 
oraz etyki zawodowej 

S2A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 
N2K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania  

i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy 
użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widze-
nia problemów małżeńsko-rodzinnych 

S2A_U01 
H2A_U01 

N2K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakre-
su nauk o rodzinie oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu ana-
lizy złożonych problemów życia małżeńskiego i rodzinnego, wy-
chowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych,  
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych 

S2A_U02 
H2A_U01 



 

 

N2K_U03 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk  
o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzysta-
jąc z nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

H2A_U08 

N2K_U04 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się  
w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbu-
dowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące 
różnych zagadnień małżeńskich i rodzinnych z wykorzystaniem 
różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk 
o rodzinie, jak i innych dyscyplin naukowych 

S2A_U09 
S2A_U10 
H2A_U06 
H2A_U11 
H2A_U12 

N2K_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych po-
mysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną ar-
gumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 
poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami 
etycznymi 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U05 
H2A_U06 

N2K_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje 
w metodologii badań z zakresu nauk o rodzinie, formułuje pro-
blemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstru-
uje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje 
wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych ba-
dań w obrębie wybranej subdyscypliny nauk o rodzinie 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U08 
H2A_U02 
H2A_U03 

N2K_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, ra-
cjonalnego oceniania złożonych sytuacji małżeńskich i rodzin-
nych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

S2A_U01 
S2A_U03 

N2K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycz-
nymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych 

H2A_U02 
S2A_U06 

N2K_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 
małżeńsko-rodzinnych i prognozować przebieg ich rozwiązywa-
nia oraz przewidywać skutki planowanych działań w określo-
nych obszarach praktycznych 

S2A_U04 
S2A_U07 

N2K_U10 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności do-
tyczącej małżeństwa i rodziny sposób postępowania, potrafi do-
bierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania 
pojawiających się zadań zawodowych 

S2A_U04 
S2A_U07 

N2K_U11 potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować 
wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 

H2A_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
N2K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętno-

ści, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego 
H2A_K01 
S2A_K06 

N2K_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobi-
stych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w po-
dejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonal-
nych w zakresie nauk o rodzinie; angażuje się we współpracę 

H2A_K02 
S2A_K01 
S2A_K04 

N2K_K03 docenia znaczenie nauk o rodzinie dla rozwoju jednostki i prawi-
dłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne na-
stawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypli-
ny naukowej i budowania warsztatu pracy specjalisty w zakresie 
nauk o rodzinie 

H2A_K01 

N2K_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi  
w działalności na rzecz małżeństwa i rodziny 

S2A_K04 
S2A_K05 

N2K_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się  
w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

S2A_K04 
H2A_K04 



 

 

N2K_K06 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 
związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych roz-
wiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

S2A_K04 
H2A_K04 

N2K_K07 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich 
skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra 
stara się działać 

S2A_K05 
S2A_K07 

N2K_K08 jest wrażliwy na problemy małżeństwa i rodziny, gotowy do ko-
munikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami 
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywne-
go uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działa-
nia na rzecz małżeństwa i rodziny 

S2A_K02 
H2A_K02 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
N2K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia (K) dla studiów drugiego stopnia (2) na 
kierunku nauki o rodzinie (N) 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
H2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych (H) dla studiów dru-
giego stopnia (2), profil ogólnoakademicki (A) 
S2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych (S) dla studiów drugiego 
stopnia (2), profil ogólnoakademicki (A) 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 


