
 

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

studiów 
niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Wybrane zagadnienia duchowości współczesnej  

Kod modułu: 11-TN-14-SPOH 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

 
kod efektu 
kształcenia 
modułu 

opis efektu kształcenia 
kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 
(skala 1-5) 

SPOH_1 znajomość najważniejszych postaci mistyków współczesnych oraz umiejętność zrozumienia ich tekstów 
w kontekście tradycji teologicznej i kultury nowożytnej 

TMA_W10                 
TMA_U02                    
TMA_U07                    
TMA_W06                 

4 
4 
3 
3 

SPOH_2 definiowanie zjawiska nowych ruchów religijnych, opisywanie ich historii i doktryny, rozróżnianie 
wieloaspektowego ich oddziaływania na społeczeństwo, formułowanie procedur profilaktycznych i 
terapeutycznych wobec grup destrukcyjnych 

TMA_W12                 
TMA_U08                    
TMA_U12                    
TMA_W19                 

3 
2 
2 
2 

SPOH_3 umiejętność oceny w świetle nauczania Kościoła katolickiego współczesnych zjawisk religijnych, w tym 
nowych ruchów religijnych i objawień prywatnych 

TMA_U01                    
TMA_U13                    
TMA_W11                 

1 
3 
3 



SPOH_4 analizowanie motywów popularności nowych ruchów religijnych, szacowanie zagrożeń dla jednostki i 
społeczeństwa, podejmowanie obiektywnego dialogu z nowymi ruchami religijnymi i ich roszczeniami 

TMA_U08                    
TMA_U10                    

2 
1 

SPOH_5 współdziałanie i praca w grupie; świadomość złożoności rzeczywistości i rozumienie potrzeby 
interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych kwestii; dostrzeganie problemów 
wielowyznaniowych w społeczeństwie 

TMA_K05                     
TMA_K08                     

1 
1 

 

  

3. Opis modułu 

Opis 
Moduł Wybrane zagadnienia duchowości współczesnej służy uzyskaniu wiedzy o współczesnych zjawiskach religijnych w Kościele 
katolickim oraz w innych wspólnotach religijnych, ma pomóc zrozumieć te zjawiska w kontekście współczesnego świata i nauczyć 
dokonywania ich oceny z punktu widzenia nauczania Kościoła katolickiego oraz teologii 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: przyswojenie efektów kształcenia modułów z zakresu filozofii, historii Kościoła, teologii pastoralnej, teologii 
fundamentalnej i elementów prawa wyznaniowego 

  

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

kod nazwa (typ) sposobu 
weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

SPOH_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy zdobytej podczas wykładów i wskazanej literatury 
przedmiotu 

SPOH_1     

SPOH_w_2 praca pisemna ocena zdolności samodzielnego formułowania opisów i stawiania 
wniosków posługując się konsekwentnie daną metodą religiologiczną 
lub teologiczną 

SPOH_2     

SPOH_w_3 wystąpienie ustne skontrolowanie zdolności zastosowania, nazwania i komunikacji 
zdobytej wiedzy 

SPOH_1     

  



5. Formy prowadzenia zajęć (studia i niestacjonarne) 

  
forma prowadzenia zajęć praca własna studenta 

sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin opis liczba 

godzin 

        

SPOH_fns_1 wykład wprowadzający w zagadnienia 
mistyki i duchowości;  
ukazujący problematykę nowych 
ruchów religijnych 

10 praca ze wskazaną literaturą 
przedmiotu obejmująca 
samodzielne przyswojenie wiedzy 
odnośnie wskazanych zagadnień 
podstawowych oraz lekturę 
wybranych tekstów 
poszerzających wiedzę 

15 SPOH_w_1 
SPOH_w_2 
SPOH_w_3     
 

1 

suma godzin: 10 suma godzin: 15 suma punktów: 1 
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