Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 341/2020 Senatu UKSW
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Określenie zmian programu studiów drugiego stopnia, studia o profilu ogólnoakademickim
na kierunku nauki o rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla studentów rozpoczynających studia od roku
akademickiego 2019/2020:
1) W ustępie 3.1. „Program studiów stacjonarnych” w części „Opis realizacji programu”,
otrzymuje brzmienie:
„W toku studiów studenci realizują:
1. przedmioty obligatoryjne;
2. przedmiot w języku obcym;
3. przedmioty do wyboru przez studenta;
4. zajęcia ogólnouczelniane z zakresu nauk humanistycznych;
5. zajęcia z zakresu wybranej ścieżki kształcenia; do wyboru są następujące ścieżki:
a) Mediacje i negocjacje;
b) Coaching rodzinny.
Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS uczęszczając na
przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców”.
2) W ustępie 3.2. „Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz
sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie
całego cyklu kształcenia STUDIA STACJONARNE” wprowadza się zmiany w rodzaju
zajęć oraz formie zaliczenia:
a) wyrazy „Wybrane problemy myśli pedagogicznej, wykład, NRM_W04, NRM_W12,
NRM_U01, NRM_U03, NRM_K01, 30h, 2 ECTS, 1 sem., egzamin”
zastępuje się wyrazami „Wybrane problemy myśli pedagogicznej, konwersatorium,
NRM_W04, NRM_W12, NRM_U01, NRM_U03, NRM_K01, 30h, 2 ECTS, 1
sem., zaliczenie na ocenę”;
3) W ustępie 3.2. „Zajęcia do wyboru przez studenta” dodaje się:
a) Konwersatorium w języku niemieckim, konwersatorium, NRM_W01, NRM_U16,
15h, 3 ECTS, 3 sem, zaliczenie na ocenę
b) Konwersatorium w języku włoskim, konwersatorium, NRM_W01, NRM_U16, 15h, 3
ECTS, 3 sem, zaliczenie na ocenę
c) Translatorium w języku angielskim, translatorium, NRM_W01, NRM_U16, 15h, 3
ECTS, 3 sem, zaliczenie na ocenę
4) W ustępie 4.1. „Program studiów niestacjonarnych” w części „Opis realizacji programu”,
otrzymuje brzmienie:
„W toku studiów studenci realizują:
1. przedmioty obligatoryjne;
2. przedmiot w języku obcym;
3. przedmioty do wyboru przez studenta;
4. zajęcia ogólnouczelniane z zakresu nauk humanistycznych;
5. zajęcia z zakresu ścieżki kształcenia: Mediacje i negocjacje;
Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS uczęszczając na
przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców”;
5) W ustępie 4.2. „Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz
sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie
całego cyklu kształcenia STUDIA NIESTACJONARNE” wprowadza się zmiany
w rodzaju zajęć oraz formie zaliczenia:
a) wyrazy „Wybrane problemy myśli pedagogicznej, wykład, NRM_W04, NRM_W12,
NRM_U01, NRM_U03, NRM_K01, 18h, 2 ECTS, A1 sem., egzamin”
zastępuje się wyrazami „Wybrane problemy myśli pedagogicznej, konwersatorium,

NRM_W04, NRM_W12, NRM_U01, NRM_U03, NRM_K01, 18h, 2 ECTS, A1
sem., zaliczenie na ocenę”;
6) W ustępie 4.2. „Zajęcia do wyboru przez studenta” dodaje się:
a) Konwersatorium w języku niemieckim, konwersatorium, NRM_W01,
NRM_U16, 10h, 3 ECTS, 3 sem, zaliczenie na ocenę.
b) Konwersatorium w języku angielskim, konwersatorium, NRM_W01,
NRM_U16, 10h, 3 ECTS, 3 sem, zaliczenie na ocenę.
c) Konwersatorium w języku włoskim, konwersatorium, NRM_W01,
NRM_U16, 10h, 3 ECTS, 3 sem, zaliczenie na ocenę.
d) Translatorium w języku angielskim, translatorium, NRM_W01, NRM_U16,
10h, 3 ECTS, 3 sem, zaliczenie na ocenę.

