
STUDIA PODYPLOMOWE TEOLOGII DUCHOWOŚCI 
 

Program kształcenia na studiach podyplomowych 
 

Wydział/jednostka 
prowadząca studia 

Wydział Teologiczny 

Nazwa studiów Studia Podyplomowe Teologii Duchowości 
 

Typ studiów 
Forma kształcenia 

doskonalące 
niestacjonarne 

Określenie obszaru 
kształcenia, do którego 
przyporządkowane są studia 
oraz związanego z nim 
kierunku studiów 
prowadzonego w UŚ 

obszar nauk humanistycznych, nauki teologiczne, teologia 

Język prowadzonych studiów studia prowadzone w całości w języku polskim 

Ogólne cele kształcenia pogłębienie zagadnień dotyczących duchowości w aspekcie 
historycznym i systematycznym, aktualnych wyzwań 
ewangelizacyjnych; 
szczegółowe cele dotyczą: historii duchowości, różnych 
obszarów duchowości chrześcijańskiej, źródeł i ścieżek 
duchowości, podstaw i zasad rozeznania duchowego, jak 
również animowania i wspierania duszpasterskiej 
działalności Kościoła 

Zasady rekrutacji rozmowa kwalifikacyjna na temat motywacji wyboru 
studiów; 
złożenie kompletu dokumentów; 
osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę 
swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na 
podjęcie studiów. 

Wymagania wstępne minimum ukończenie I stopnia wyższych studiów  

Liczba semestrów 3  

Limity przyjęć 25-50 osób 

Opłata za studia (całość) 3600 zł  

Imię i nazwisko kierownika 
studiów 

Przemysław Sawa, ks. dr  
xpsawa@gmail.com; 603992378 

Kadra dydaktyczna w większości pracownicy Wydziału Teologicznego UŚ; 
kryterium doboru są zwłaszcza umiejętności dydaktyczne 
nauczycieli akademickich 

mailto:xpsawa@gmail.com


Informacje o studiach 1. Dane teleadresowe jednostki 
Jordana 18, 40-043 Katowice 
tel. 32-356-90-56 
2. Dni i godziny otwarcia sekretariatu 
piątek – 15.00-18.00 (w dni otwarcia dziekanatu dla   
studentów studiów niestacjonarnych) 
(poza tym po uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem 
studiów)   
3. Materiały dostępne w sekretariacie 
4. Wymagane od kandydata dokumenty składane w    

sekretariacie 
• adresowane do rektora UŚ podanie o przyjęcie na studia; 
• życiorys; 
• kwestionariusz osobowy; 
• kserokopia dowodu osobistego; 
• dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis 

(albo kopia oryginału poświadczona za zgodność w 
sekretariacie); 

• jedno zdjęcie w wym. 37x52 mm (bez nakrycia głowy 
na jasnym tle); 

• osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę 
swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na 
podjęcie studiów; 

• w przypadku kierowania na studia przez instytucje 
zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty 
dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji 
kierującej. 

5. Terminy zajęć  
ok. 8 zjazdów w ciągu semestru (wg ustaleń z Dziekanem) 

Liczba punktów ECTS 
konieczna do ukończenia 
studiów 

 72  

Wymogi związane z 
ukończeniem studiów 
(egzamin końcowy/egzamin 
licencjacki) 

zaliczenie wszystkich modułów  
 

 
OPIS STUDIÓW 

 
Duchowość to najwyższy, duchowy wymiar życia ludzkiego, a duchowość 

chrześcijańska to wiara przeżywana. Teologia duchowości z kolei to refleksja nad tym 
wymiarem życia, próba zrozumienia i teologicznego opisania życia chrześcijańskiego jako 
życia w Duchu, w jedności z Chrystusem w obecności Boga Ojca. To życie realizuje się w 
Kościele. Duchowość nie jest więc dodatkiem do życia zwykłego, codziennego, ale jest 
samym życiem. Można wręcz powiedzieć, że czy człowiek chce, czy nie chce, czy się nad 
tym zastanawia, czy nie, żyje po ludzku, a więc i w jakiś sposób jego życie jest życiem 
duchowym, ale na pewno lepiej jest, gdy chrześcijanin świadomie kształtuje swoje życie 
duchowe. 



Można jeszcze dodać, że bez wtajemniczenia w teologię duchowości nie można 
zrozumieć kultury europejskiej, gdyż to właśnie duchowość chrześcijańska w istotny sposób 
przyczyniła się do ukształtowania tej kultury. 
 
ADRESACI STUDIÓW 

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości (SPTD) skierowane są dla każdego, kto 
chciałby zapoznać się z chrześcijańską tradycją duchową, ale przede wszystkim dla tych, 
którzy w swojej pracy czy zaangażowaniu mają do czynienia z człowiekiem w jego 
wielowymiarowości, dla aktywnie działających w ruchach kościelnych, dla tych, którym 
powierzono odpowiedzialność za formację intelektualną i duchową albo przygotowują się do 
podjęcia takich zadań. W sposób szczególny Studia skierowane są również do teologów, 
duchownych i osób konsekrowanych, by wzrastali w umiejętnościach animowania rozwoju 
duchowego ludzi oraz w szeroko rozumianym towarzyszeniu duchowym. 

SPTD to studia podyplomowe, a więc kandydaci winni legitymować się ukończeniem 
przynajmniej I stopnia studiów wyższych, ale jego program nie zakłada ukończenia studiów z 
teologii; są otwarte dla absolwentów dowolnego kierunku.  
 
UZASADNIENIE STUDIÓW 

Nowożytna psychologia odkryła wiele mechanizmów, jakie z wnętrza psychiki, często 
spoza granicy świadomości, ukierunkowują ludzkie działania. Socjologia pokazała to samo w 
odniesieniu do zewnętrznych uwarunkowań: wzorców społecznych, kulturowych. Przez jakiś 
czas wydawało się, że nauki te zastąpią starą tradycję duchową, bo lepiej od niej opisują 
zachowanie ludzkie, ale dzisiaj już wiadomo, że tak nie jest. Natomiast mnożą się „poradniki 
życia duchowego", często bardzo wątpliwej jakości, sięgające chaotycznie, wybiórczo, 
powierzchownie do najróżniejszych tradycji. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, że 
czym dalej od chrześcijaństwa jest dana tradycja, tym wyżej jest ceniona. 

Najlepszą odpowiedzią na tę sytuację jest rzetelne studium tradycji duchowych 
chrześcijaństwa, uwzględniające osiągnięcia psychologii, socjologii i innych nauk o 
człowieku, ale nie dające sobie narzucić, jako ostatecznego, ich języka i ich spojrzenia na 
człowieka. 

Studium teologii duchowości ma więc przede wszystkim służyć poznaniu dziedzictwa: 
tradycji duchowej i refleksji teologicznej Kościoła. Dzięki temu uczestnik Studiów będzie 
mógł lepiej zrozumieć swoją wiarę, siebie samego, ale też innych, z którymi żyje, pracuje, 
spotyka się. 

SPTD to nie są rekolekcje. Przekazywana tu wiedza ma charakter akademicki, jej 
praktyczny wymiar jest mocno osadzony na teologicznych fundamentach, szczególnie 
dogmatycznych. 
 
UKŁAD STUDIÓW. TREŚĆ 

Część I – FUNDAMENTY 
 

Na początku przewidziany jest wykład historyczno-systematyczny teologicznego 
traktatu "teologia duchowości", dostosowany w formie także dla tych, którzy nie mają za sobą 
studiów teologicznych, ale jednak zachowujący swój uniwersytecki charakter. W ramach tego 
wykładu zostaną przedstawione największe postacie, szkoły i nurty duchowości 
chrześcijańskiej. Szczególnym przejawem życia duchowego jest mistyka, a więc zostanie 
przedstawiona także chrześcijańska mistyka: jej teologiczne podstawy, rodzaje, najwięksi 
mistycy. 

Przewodnikami po życiu duchowym są wielcy mistrzowie. Wprowadzenie w lekturę 
największych dzieł literatury duchowej będzie więc jednym z głównych elementów wykładu. 



Absolutnie niezbędnym wprowadzeniem do studium teologii duchowości jest wykład 
z antropologii chrześcijańskiej: przedstawienie - na tle europejskich tradycji filozoficznych - 
chrześcijańskiej wizji człowieka. 

Kolejnym elementem jest prezentacja fenomenów życia duchowego 
charakterystycznych dla dwudziestego wieku i współczesności, m.in. ruchów religijnych oraz 
największych postaci z tego okresu. 

 
Część II – ŹRÓDŁA 

 
Następną częścią składową programu SPTD będzie prezentacja pokarmu, jakim karmi 

się życie duchowe chrześcijanina: Pisma Świętego jako tekstu duchowego; modlitwy - 
poprzez studium jej wielkich mistrzów; liturgii jako niezbywalnego elementu życia 
duchowego. Nie może tu zabraknąć tematów związanych wewnętrzną dynamiką, rozwojem 
życia duchowego i zagrożeniami dla zdrowia duszy chrześcijanina. Duchowa lektura Pisma 
Świętego wymaga, choćby krótkiego, zapoznania się z metodami pracy i wynikami 
współczesnych studiów biblijnych. Oczywiście chrześcijanin żyje w Kościele, ta 
przynależność do Kościoła ma przede wszystkim wymiar duchowy, a więc i ten temat 
zostanie podjęty w ramach studiów. 

 
Część III – ZASTOSOWANIE 

 
Wreszcie SPTD podejmują kwestie zastosowania praktycznego: pytania o duchowy 

wymiar życia w różnych sytuacjach, w jakich zostaliśmy lub będziemy postawieni: w 
rodzinie, we wspólnocie lub w życiu samotnym; w pracy, w społeczeństwie pluralistycznym i 
obojętniejącym religijnie, w życiu publicznym, w zdrowiu i chorobie, wobec śmierci. 

Ważny jest też wymiar rozeznawania duchowego; stanowi to jeden z ważnych 
aspektów tradycji chrześcijańskich. W ramach SPTD zostaną więc omówione, teoretycznie i 
praktycznie, zagadnienia z zakresu rozeznawania duchowego.  
 
ZAKOŃCZENIE STUDIÓW 

SPTD trwają 3 semestry i kończą się, po uzyskaniu wszystkich przewidzianych 
egzaminów i zaliczeń, otrzymaniem dyplomu odbycia studiów podyplomowych.  
 

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po zakończeniu studiów słuchacz: 

Wiedza 

ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i 
szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

SPTD_W1  

ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teologii 
duchowości, jej biblijnych, dogmatycznych i pastoralnych podstaw, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności ewangelizacyjnej i 
formacyjnej Kościoła katolickiego 

SPTD_W2 

ma pogłębioną wiedzę o źródłach duchowości chrześcijańskiej, jej historii, SPTD_W3 



podstawach doktrynalnych, jej powiązaniach z różnymi traktatami teologii i 
innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi i 
społecznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla 
kilku dyscyplin naukowych 

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiotu życia duchowego i 
twórcy kultury, pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka 

SPTD_W4 

ma podstawową wiedzę w zakresie dysfunkcyjnych stanów 
psychologicznych i psychiatrycznych 

SPTD_W5 

ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą powołania człowieka do życia 
duchowego, z uwzględnieniem duchowości małżeństwa i rodziny oraz 
spraw społecznych i zawodowych 

SPTD_W6 

ma pogłębioną wiedzę o duchowości głównych ruchów i wspólnot 
kościelnych 

SPTD_W7 

ma podstawową wiedzę w zakresie nowej ewangelizacji, podejmowanych 
duchowych aktywności 

SPTD_W8 

ma podstawową wiedzę w zakresie poradnictwa duchowego, podstawowych 
zasad kierownictwa duchowego oraz rozeznawania 

SPTD_W9 

ma podstawową wiedzę z zakresu etycznych aspektów życia duchowego SPTD_W10 

Umiejętności 

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem 
własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania 
wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

SPTD_U1 

posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o zjawiskach 
współczesnej duchowości na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia 
oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych 

SPTD_U2 

potrafi korzystać z wielowiekowego dziedzictwa duchowości 
chrześcijańskiej w animowaniu różnych aktywności podejmowanych w 
ruchach i wspólnotach katolickich 

SPTD_U3 

potrafi posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów 

SPTD_U4 

posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie 
i innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów związanych z 
działalnością ewangelizacyjną i formacyjną Kościoła katolickiego 

SPTD_U5 

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i 
wzajemne relacje między nimi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
życia duchowego 

SPTD_U6 



potrafi wykorzystać podstawowe zasady rozeznania duchowego SPTD_U7 

potrafi osadzić aktywność ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła na 
solidnym fundamencie chrześcijańskiej duchowości i podstawowych prawd 
doktrynalnych 

SPTD_U8 

potrafi animować spotkania pogłębiające doświadczenia duchowe, wiedzę z 
zakresu duchowości wśród członków ruchów i wspólnot katolickich 

SPTD_U9 

potrafi szukać uzasadnienia rozmaitych aktywności duchowych w Tradycji 
Kościoła, teologii, antropologii 

SPTD_U10 

Kompetencje społeczne 

ma krytyczną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności SPTD_K1 

rozumie potrzebę formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i 
krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar 
interdyscyplinarny 

SPTD_K2 

potrafi inicjować aktywność, animować i moderować różne grupy w ramach 
działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego, przede wszystkim w 
zakresie aktywności duchowej 

SPTD_K3 

prawidłowo identyfikuje nowe wyzwania i rozstrzyga dylematy związane z 
życiem indywidualnym, rodzinnym, wspólnotowym, społeczno-
politycznym, szczególnie w odniesieniu do życia duchowego 

SPTD_K4 

rozumie sens aktywnego podejmowania aktywności duchowej i 
ewangelizacyjnej, z uwzględnieniem dziedzictwa chrześcijańskiego i 
kulturowego małych ojczyzn, parafii, diecezji, zakonu, wspólnoty, regionu, 
kraju, Europy 

SPTD_K5 

potrafi wspierać duszpasterzy i liderów wspólnot i ruchów katolickich w 
towarzyszeniu duchowym ludziom 

SPTD_K6 

potrafi wspierać ludzi w rozeznawaniu duchowym, w motywowaniu do 
podejmowania właściwych decyzji 

SPTD_K7 

potrafi nawiązywać towarzyszyć i duchowo wspierać osoby chore i 
cierpiące  

SPTD_K8 

wspiera działania ekumeniczne, ukazując bogactwo duchowości w różnych 
denominacjach chrześcijańskich 

SPTD_K9 

wspiera duszpasterstwo Kościoła wobec grup specjalistycznych SPTD_K10 
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1 Teologia duchowości jako nauka teologiczna Z 16 16 3 16 3

2 Zarys antropologii chrześcijańskiej E 16 16 3 16 3

3 Historia duchowości chrześcijańskiej - starożytność E 24 20 4 5 20 4 5

4 Historia duchowości chrześcijańskiej - średniowiecze i nowożytność E 24 20 4 5 20 4 5

5 Duchowość prawosławna, anglikańska,  ewangelicka i ewangelikalna 
E 24 20 4 5 20 4 5

6 Kultura jako środowisko naturalne życia duchowego Z 4 4 1 4 1

7 Mistyka chrześcijańska E 16 12 4 3 12 4 3

8 Powszechne powołanie do świętości w Kościele E 16 16 3 16 3

9 Pismo Święte w świetle współczesnych badań E 16 16 3 16 3

10                               Modlitwa. Pismo Święte jako lektura duchowa E 26 20 6 5 20 6 5

11 Chrześcijańska wizja wspólnoty międzyludzkiej Z 4 4 1 4 1

12 Liturgia źródłem życia duchowego E 16 12 4 3 12 4 3

13 Drogi rozwoju życia duchowego Z 8 8 1 8 1

14 Walka duchowa i zagrożenia duchowe E 16 12 4 3 12 4 3

15 Rzeczywistość charyzmatyczna w Kościele E 12 12 3 12 3

16 Rozeznanie duchowe E 24 16 8 5 16 8 5

17 Inspiracje i kształty życia duchowego w Kościele E 24 18 6 5 18 6 5

18 Duchowość małżeńska E 16 12 4 3 12 4 3

19 Duchowość kapłańska i osób konsekrowanych E 8 8 1 8 1

20 Duchowowy wymiar choroby, cierpienia, śmierci E 16 12 4 3 12 4 3

21 Duchowość w kontekście pracy zawodowej, życia społecznego, politycznego i 
ekonomicznego E 16 12 4 3 12 4 3
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semestr 1 semestr 2
A I rok

forma zajęć

Studia podyplomoweWydział Teologiczny
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości

od roku akademickiego 2014/2015

II rok
semestr 3
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22 Duchowość a psychologia E 24 20 4 5 20 4 5
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366 306 60 0 0 0 0 0 72 108 16 25 100 14 22 98 30 25

Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 26 czerwca 2014 r. 

RAZEM   A:

.....................................................................
(pieczęć i podpis Dziekana)(pieczęć i podpis Dyrektora Instytutu)
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