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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Teologia duchowości 2 

Kod modułu: 11-TS-14-Dch2 

1. Liczba punktów ECTS: 3 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 
Dch2_1 zna charakterystykę życia duchowego w świecie współczesnym i jego społeczno - kulturowe uwarunkowania TkMA_W01 5 

Dch2_2 zna wybrane, aktualnie rozwijające się, formy życia duchowego, szczególnie duchowość małych grup TkMA_W02 
TkMA_W03 

1 
1 

Dch2_3 
rozumie i potrafi wyjaśniać duchowy wymiar głoszenia słowa Bożego, sprawowania sakramentów, liturgii, obrzędowości 
Kościoła katolickiego TkMA_U02 2 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł służy uzupełnieniu efektów kształcenia modułu Teologia duchowości 1 o treści i umiejętności niezbędne podczas wykonywania zadań 

związanych z posługą kapłańską, a w szczególności wiedzę o życiu duchowym człowieka i jego aktualnych uwarunkowaniach społeczno-
kulturowych, specyfice życia duchowego małej grupy oraz o duchowym wymiarze życia społecznego. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zalecane: realizacja efektów kształcenia modułu: Teologia duchowości 1 

 

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

Dch2_w_1 egzamin ustny lub pisemny weryfikacja wiedzy nabytej w ramach wykładów oraz zadanej własnej lek-
tury 

Dch2_1, Dch2_2 

Dch2_w_2 samodzielna praca pisemna lub 
referat na zajęciach 

przedstawienie i próba rozwiązania szczegółowego problemu z zakresu 
teologii duchowości, związanego z obszarami pastoralnej działalności  

Dch2_3 

Dch2_w_3 wypowiedź ustna nauka i sprawdzenie umiejętności formułowania tez w przedstawianym 
zakresie i prowadzenia merytorycznego dialogu (opcjonalnie) 

Dch2_3 

 

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

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod dy-

daktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

Dch2_fs_1 wykład pogłębione przedstawienie róż-
nych przejawów duchowości ka-
tolickiej i jej związków ze światem 
współczesnym 

15 praca własna z lekturą obowiązkową 
oraz dodatkową, opracowanie treści 
wykładu, przygotowanie do egzaminu 

15 Dch2_w_1 1 

Dch2_fs_2 ćwiczenia analiza tekstów źródłowych, pre-
zentacja i weryfikacja wyników, 
analiza i dyskusja pastoralnych 
konsekwencji poznawanych treści 

15 przygotowanie do pracy na ćwiczeniach, 
opracowanie wyników, przygotowanie 
pracy pisemnej lub referatu 

15 Dch2_w_2 1 

Dch2_fs_3 konwersatorium  dyskusja problemów szczegóło-
wych pojawiających się na zaję-
ciach wszystkich typów w ramach 
modułu, uporządkowana wg 
przydzielonych zadań (wielkość 
grupy: 4-8 osób) 

5 przygotowanie do wystąpienia ustnego 20 Dch2_w_3 1 

suma godzin: 35 suma godzin: 50 suma punktów: 3 
 


