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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Teologia moralna fundamentalna 

Kod modułu: 11-TN-14-TMF 

1. Liczba punktów ECTS: 4 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień realizacji 
(skala 1-5) 

TMF_1 
 
 
 

rozumienie istoty teologii moralnej, jej powiązań z innymi dziedzinami nauki 

TMA_W01 
TMA_W04 
TMA_W06 
TMA_W12 

3 
2 
4 
4 

TMF_2 poznanie podstawowych terminów teologicznomoralnych TMA_W03 2 
TMF_3 

 
 

rozumienie ogólnych zasad moralnych oraz umiejętność stosowania ich w określonych przypadkach 
TMA_U11 
TMA_U12 
TMA_U13 

2 
2 
4 

TMF_4 identyfikacja i rozstrzyganie dylematów etyczno-moralnych związanych z życiem indywidualnym i społecznym TMA_K06 4 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Teologia moralna fundamentalna umożliwia zrozumienie istoty teologii moralnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi. 

Dzięki modułowi student poznaje podstawowe terminy teologicznomoralne oraz zapoznaje się z fundamentalnymi zasadami moralnymi oraz 
sposobem ich konstruowania i uzasadniania. Zrozumienie podstawowych pojęć i zasad teologicznomoralnych ma prowadzić do umiejętności 
rozstrzygania wybranych dylematów moralnych związanych z życiem indywidualnym i społecznym.  

Wymagania wstępne zalecane: znajomość podstawowych terminów i pojęć etycznych 
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modułu 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu 

weryfikacji 
opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

TMF_w_1 egzamin ustny  weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i ćwiczeń oraz wskazaną w 
sylabusie literaturę  

TMF_1; TMF_2; TMF_3 

TMF_w_2 kolokwium pisemne  weryfikacja wiedzy w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę TMF_2; TMF_3  
TMF_w_3 praca pisemna  sprawdzenie pod kątem umiejętności rozstrzygania konkretnego dylematu 

moralnego w oparciu o wybrane normy moralne  
TMF_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 

TMF_fns_1 wykład  Wykład prowadzący do zrozumienia 
istoty teologii moralnej, 
podstawowych pojęć 
teologicznomoralnych oraz 
fundamentalnych norm moralnych 

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

80 TMF_w_1 
TMF_w_1 
TMF_w_2 

4 

suma godzin: 20  suma godzin: 80 suma punktów: 4 
 


