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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Współczesne zagadnienia teologii moralnej   

Kod modułu: 11-TN-14-SPOF 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

SPOF_1 nabywanie umiejętności diagnozowania dzisiejszej kultury pod względem jej nośności aksjologicznej 

TMA_W06 
TMA_W11 
TMA_W17 
TMA_U17 
TMA_K02 
TMA_K09 

4 
2 
3 
3 
1 
1 

SPOF_2 nabywanie umiejętności do zdobywania specjalistycznej wiedzy etycznej nieobjętej programem studiów 

TMA_W06 
TMA_U02 
TMA_U09 
TMA_K06 

4 
3 
3 
4 

SPOF_3 poznanie współczesnych problemów moralnych w świetle różnych systemów aksjologicznych 
TMA_U12 
TMA_U13 
TMA_K06 

3 
4 
3 

SPOF_4 poznanie interdyscyplinarnego spojrzenia na złożoność wielu problemów etycznych 

TMA_W12 
TMA_U07 
TMA_K05 
TMA_K06 
TMA_K07 

4 
4 
2 
3 
2 
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3. Opis modułu 
Opis Moduł Współczesne zagadnienia teologii moralnej obejmuje trzy bloki tematyczne: 

1. Tematyka związana z formacją dojrzałego sumienia osoby (problemy życia "zgodnie z sumieniem", jak żyć odpowiedzialnie w 
nieodpowiedzialnym świecie, problemy poczucia winy itp.); 
2. Blok pięciu tematów z zakresu etyki seksualnej i życia rodzinnego (ze szczególnym poszerzeniem tzw. "związków rodzino-podobnych”); 
3. Blok pięciu tematów z zakresu kryzysów moralnych warunkujących kryzysy kulturowo-społeczne (z uwzględnieniem moralności w 
środowiskach bezrobocia i życia z niskimi płacami). 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zalecane: podstawowe wiadomości z zakresu teologii moralnej ogólnej i szczegółowej 

 

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

SPOF_w_1 egzamin ustny weryfikacja wiedzy zdobytej na wykładach  SPOF_1; SPOF_3 
SPOF_w_2 kolokwium ustne weryfikacja wiedzy w oparciu o przeprowadzoną na ćwiczeniach 10 

minutową prezentację zadanego tematu szczegółowego i umiejętność 
przeprowadzenia dyskusji problemowej nad zagadnieniem 

SPOF_2 

SPOF_w_3 praca pisemna praca powinna zawierać gotowe do publikacji treści merytoryczne 
przedstawianego na ćwiczeniach zagadnienia oraz wnioski wynikające z 
przeprowadzonej dyskusji 

SPOF_2; SPOF_4 

 

 

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 

SPOF_fns_1 wykład wykład skupia się wokół 
zagadnień współczesnej 

10 przygotowanie do egzaminu z zakresu 
przedstawianych na wykładzie treści 

40 SPOF_w_1 2 
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synejdologii i hamartologii oraz z zakresu literatury uzupełniającej 

suma godzin: 10 suma godzin: 40 suma punktów: 2 
 


