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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Psychologia pastoralna 

Kod modułu: 11-TS-14-PPPr 

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) 

PPPr_1 
ma podstawową wiedzę z konieczną w praktyce duszpasterskiej koniecznej do właściwej pomocy wobec takich zjawisk jak kryzysy, 
depresje, uzależnienia. 

TnMA_W01 
TnMA_W02 
TnMA_W03 
TnMA_U04 

3 
4 
4 
4 

PPPr_2 
posiada podstawową wiedzę dotyczącą kierownictwa duchowego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii 
 

TnMA_W06 
TnMA_W09 
TnMA_U03 
TnMA_K03 

2 
4 
3 
4 

PPPr_3 posiada umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych metod i technik z osobami w sytuacjach kryzysowych TnMA_W10 
TnMA_U06 

3 
3 

PPPr_4 posiada umiejętność  komunikowania się z osobami w obliczu śmierci 
TMA_W10 
TMA_U15 
TMA_K06 

3 
3 
2 

 

3. Opis modułu 
Opis Definicja zdrowia oraz jej konsekwencje dla rozwoju i pomocy humanitarnej. Zespoły cech składające się na dojrzałą, dobrze przystosowaną i 

niedojrzałą osobowość. Zaburzenia psychiczne z punktu widzenia medycyny, psychologii i duszpasterstwa. Uzależnienia - diagnoza, terapia, 
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profilaktyka. Psychologiczno-medyczne i duszpasterskie problemy życia ludzkiego u jego początków, w chorobie i w obliczu śmierci. AIDS. 
Poradnictwo duszpasterskie. Psychologiczno-medyczne aspekty w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. 
 
 
 
 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: realizacja efektów kształcenia modułów z zakresu psychologii 

 

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

PPPr_w_1 kolokwium pisemne lub ustne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę PPPr_1, PPPr_r2 
PPPr_w_2 praca pisemna opracowanie dotyczące problemów psychologii pasrtoralne  PPPr_r3; PPPr_4 

 

5. 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 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

PPPr_fs_1 wykład wykład wprowadzający w 
problematykę psychologii pastoralnej 
w kontekście duszpasterskim 

15 praca z podręcznikiem i wskazanymi 
opracowaniami monograficznymi 
dotyczącymi omawianych zagadnień 

15 PPPr_w_1 
PPPr_w_2 

1 

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

 


