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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Katolicka nauka społeczna  

Kod modułu: 11-TN-14-KNS 

Liczba punktów ECTS: 6 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

KNS_1 zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami nauczania społecznego Kościoła oraz ogólne zapoznanie z ich ewolucją historyczną  

TMA_W10 
TMA_W11 
TMA_W12 
TMA_W14 
TMA_W17 

1 
4 
4 
3 
1 

KNS_2 
umiejętność przeprowadzanie refleksji moralnej nad aktualnymi zjawiskami kulturowymi, społecznymi, politycznymi i 
gospodarczymi w oparciu o doktrynę społeczną Kościoła 

TMA_W11 
TMA_W18 
TMA_U01 
TMA_U12 
TMA_K05 

4 
4 
4 
3 
3 

KNS_3 
umiejętność dostrzegania kwestii społecznych w ich wymiarze etycznym, umiejętność analizy i znajomość zasad podejmowania 
słusznych decyzji moralnych w oparciu o pogłębioną refleksję nad przesłaniem społecznym Kościoła 

TMA_W12 
TMA_U07 
TMA_U08 
TMA_U09 
TMA_K07 

3 
2 
3 
3 
4 

KNS_4 zaznajomienie z regułami aplikacji zasad społecznych Kościoła w pracy duszpasterskiej (zawodowej) 

TMA_W19 
TnMA_U01 
TMA_U03 
TMA_U13 

3 
3 
3 
3 
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TMA_K06 4 

 

3. Opis modułu 
Opis Celem modułu Katolicka nauka społeczna jest zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami nauczania społecznego Kościoła. W zakres tematyki 

wchodzą dwie komplementarne części: rozwój doktryny społecznej Kościoła (propedeutyka katolickiej nauki społecznej; człowiek jako podmiot 
działań społeczno-gospodarczych; wymiar historyczny katolickiej nauki społecznej; początki systematycznego nauczania społecznego Kościoła; 
nauczanie społeczne Kościoła w dobie Soboru Watykańskiego II; nauczanie społeczne Soboru Watykańskiego II; nauczanie społeczne papieża Jana 
Pawła II i Benedykta XVI) oraz zagadnienia aktualne (wyzwania stojące przed katolicką nauką społeczną na początku XXI wieku). 

Wymagania wstępne 
modułu zalecane: podstawowy aparat pojęciowy z zakresu nauk społecznych i teologii moralnej 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

KNS_w_1 zaliczenie ustne ustna weryfikacja wiadomości zdobytych w ramach wykładów 
uzupełnionych o wskazaną literaturę podręcznikową 

KNS_1, KNS_4 

KNS_w_2 praca pisemna samodzielna praca pisemna pod kątem zrozumienia procesów 
historycznych i aplikacji treści nauki społecznej Kościoła do konkretnych 
sytuacji społecznych  

KNS_2 

KNS_w_3 wygłoszenie tekstu pisanego ocena umiejętności przygotowania własnego stanowiska wobec istotnych 
kwestii społecznych, poslugiwania się argumentacją i ustosunkowania się 
do pluralizmu poglądów  

KNS_3 

 

 

5.b Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie niestacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

Opis liczba 
godzin 
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KNS_fns_1 wykład wykład prowadzący do zrozumienia 

treści nauczania społecznego Kościoła w 
aspekcie jego ewolucji historycznej i 
współczesnych wyzwań  

20 samodzielne przyswojenie wiedzy, 
dotyczącej treści wykładów oraz 
pogłębienie jej przez wskazaną 
literaturę przedmiotu 

55 KNS_w_1 3 

KNS_fns_2 Ćwiczenia konsultacje indywidualne w formie 
bezpośredniej (koordynator modułu / 
tutor może zalecić poszczególnym 
studentom jako obowiązkowe 

10 przygotowanie pracy pisemnej będącej 
próbą rozwiązania zadanego lub 
wybranego problemu społecznego w 
oparciu o nauczanie społeczne Kościoła 

65 KNS_w_2 
KNS_w_3 

3 

suma godzin: 30 suma godzin: 120 suma punktów: 6 
 


