Nauki o Rodzinie – zagadnienia kierunkowe
1. Czynniki rozwoju człowieka, periodyzacja i charakterystyka rozwoju w kolejnych
etapach życia
2. Wybrane teorie rozwoju człowieka
3. Wczesne doświadczenia człowieka i ich wpływ na jego dalszy rozwój
4. Psychologiczna problematyka starzenia się i starości
5. Opieka paliatywna a umieranie – kontekst medyczny, psychospołeczny,
aksjologiczno-etyczny
6. Promocja zdrowia i edukacja (pro)zdrowotna
7. Małżeństwo i rodzina w tradycji judeochrześcijańskiej
8. Psychologia małżeństwa i rodziny: modele funkcjonowania rodziny
9. Psychologia małżeństwa i rodziny: scharakteryzuj wybrane relacje w rodzinie
(mąż – żona, rodzice – dzieci, dziecko – dziecko, rodzina rozszerzona lub
zawężona)
10. Psychologia małżeństwa i rodziny: metody poznawania rodziny
11. Omówić wybrane patologii i zagrożeń życia rodziny (przyczyny, sytuacje, skutki)
12. Omówić wybrane problemy poradnictwa rodzinnego (proces poradnictwa, jego
etapy, warunki pracy poradni, porada, osobowość doradcy)
13. Kryzysy, konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania
14. Metody pracy socjalnej
15. Praca socjalna z rodziną a rozwiązywanie problemów społecznych
16. komunikowanie się – aspekty psychologiczne, społeczne i kulturowe
17. Pojęcie małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i polskim
18. Powstanie i ustanie małżeństwa wg polskiego prawa rodzinnego i prawa
kanonicznego
19. Prawa i obowiązki małżonków oraz rodziców i dzieci wobec siebie według
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
20. Socjologiczne teorie rodziny
21. Wewnętrzna struktura rodziny
22. Typy i formy życia rodzinnego
23. Funkcje rodziny
24. Przemiany we współczesnej rodzinie polskiej (warunki życia, struktura rodziny,
funkcje)
25. Typologizacja rodzin w aspekcie funkcjonowania wychowawczego

Specjalność: Kurator i mediacje rodzinne
1. Strategie w polskiej profilaktyce
2. Szkolny program profilaktyki
3. Podstawowe metody, techniki i narzędzia działań diagnostycznych
4. Pedagodzy polscy i ich dorobek w zakresie diagnozowania (H. Radlińska, J. Korczak, A.
Kamiński)
5. Podstawowe błędy diagnostyczne i wymogi etyczne
6. Wybrane problemy patologii społecznej (alkoholizm i narkomania, samobójstwa,
działanie sekt, grupy przestępcze o charakterze mafijnym, niebezpieczne subkultury
młodzieżowe, agresja)
7. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów
8. Podstawy prawne mediacji rodzinnych
9. Podstawy prawne mediacji oświatowych
10. Podstawy prawne mediacji ws. nieletnich
11. Specyfika, obszary zastosowań, trudności i przeciwwskazania do podjęcia mediacji w
sprawach rodzinnych
12. Etapy mediacji i zadania mediatora
13. Mediator – kodeks etyki, warunki szkolenia i mediowania
14. Mediacje rodzinne
15. Mediacje oświatowe
16. Mediacje ws. nieletnich
17. Podstawy prawne pracy kuratora zawodowego i społecznego
18. Dozór kuratorski, rodzaje orzeczeń sądowych ze stosowanym dozorem, podmioty
sprawujące dozór
19. Metodyka sprawowania dozoru kuratorskiego
20. Specyfika pracy kuratora z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
21. Rola i zadania kuratora rodzinnego
22. Psychoterapia. Wybrane szkoły, zjawiska, techniki
23. Psychoterapia grupowa oraz środowisko terapeutyczne
24. Systemy resocjalizacyjne w Polsce i świecie (rozwój i współczesność)
25. Systemy resocjalizacji wybranych grup (nieletni, narkomani, alkoholicy)

