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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 życia społecznego  

Kod modułu: 11-TN-14-TMS  

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) 

TMS_1 poznanie biblijnej i teologicznej wizji odpowiedzialności za świat i życie wspólnotowe 

TMA_W01 
TMA_W06 
TMA_W11 
TMA_U02 

2 
4 
4 
2 

TMS_2 poznanie podstawowych zasad kształtujących życie wspólnotowe 

TMA_W01 
TMA_W06 
TMA_W11 
TMA_U01 

2 
4 
4 
3 

TMS_3 zdobywanie umiejętności aplikowania zasad życia społecznego do konkretnych przestrzeni życia w społeczeństwie 

TMA_W14 
TMA_W17 
TMA_U08 
TMA_U13 
TMA_K06 

3 
2 
3 
3 
3 

TMS_4 ukazanie powiązań teologii moralnej z etyką polityczną, etyką biznesu czy etyką mediów 

TMA_W12 
TMA_W19 
TMA_U05 
TMA_U13 
TMA_K07 

4 
3 
2 
3 
3 

TMS_5 umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśnienia zjawisk społecznych oraz wzajemnych relacji między nimi TMA_U12 4 
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TMA_K07 3 

 

3. Opis modułu 
Opis Celem modułu Teologia moralna życia społecznego jest próba naukowego zrozumienia problemu - jak żyć w Chrystusie w kontekście działania 

wspólnotowego. Przedmiotem teologii moralnej życia społecznego jest zatem sytuacja człowieka na płaszczyźnie społecznej w jej powiązaniu 
ze świętością. Ta kondycja społeczna wyraża się w zasadzie na trzech płaszczyznach, które ostatecznie nie mogą być ani rozdzielane, ani 
pomijane: płaszczyzna osobista (działalność poszczególnych osób w ich społecznym [wspólnotowym] zaangażowaniu), płaszczyzna 
instytucjonalna (sposób organizowania społeczeństwa, wspólnych struktur oraz instytucji), płaszczyzna kulturalna (zawiera w sobie pewne idee 
i pojęcia powszechne w społeczeństwie).  

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: podstawowe wiadomości z zakresu teologii moralnej ogólnej i teologii biblijnej 

 

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

TMS_w_1 egzamin ustne sprawdzenie wiadomości zdobytych w ramach wykładów i 
uzupełnionych o wskazaną literaturę podręcznikową 

TMS_1; TMS_2 

TMS_w_2 kolokwium  pisemne sprawdzenie wiadomości z lektury wskazanych dokumentów 
nauczania społecznego Kościoła  

TMS_3; TMS_4 

TMS_w_3 praca pisemna samodzielna praca semestralna na temat zadany przez koordynatora 
modułu  

TMS_3; TMS_5 

 

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 

TMS_fns_1 wykład wykład prowadzący do zrozumienia 
chrześcijańskiej wizji życia 
wspólnotowego i zasad je 

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

80 TMS_w_1 
TMS_w_2 
TMS_w_3 

4 
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kształtujących (wszyscy studenci)  literaturę przedmiotu 

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


