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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 moralna życia osobistego  

Kod modułu: 11-TS-14-TMO 

1. Liczba punktów ECTS: 5 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień realizacji 
(skala 1-5) 

TMO_1 rozumienie istoty katolickiej etyki seksualnej 

TMA_W01 
TMA_W04 
TMA_W06 
TMA_W12 

2 
2 
3 
4 

TMO_2 poznanie moralnego wymiaru zachowań seksualnych TMA_W06 1 

TMO_3 umiejętność określania i uzasadniania ocen moralnych poszczególnych zachowań seksualnych TMA_U12 
TMA_U13 

2 
4 

TMO_4 
rozstrzyganie dylematów etyczno-moralnych związanych z życiem seksualnym oraz identyfikacja sposobów  duchowo-
moralnego wsparcia w kontekście określonych problemów życia seksualnego 

TMA_K05 
TMA_K06 

3 
3 

TMO_5 rozumienie istoty bioetyki teologicznej 
TMA_W04 
TMA_W06 
TMA_W11 

2 
3 
2 

TMO_6 umiejętność podjęcia dialogu z reprezentantami niekatolickich systemów bioetycznych TMA_U09 3 

TMO_7 
umiejętność określania i uzasadniania ocen moralnych poszczególnych problemów, dotyczący rozwoju życia ludzkiego 
od poczęcia do naturalnej śmierci 

TMA_U06 
TMA_U11 
TMA_U12 
TMA_U13 

3 
2 
2 
4 
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3. Opis modułu 
Opis Moduł Teologia moralna życia osobistego umożliwia zrozumienie istoty katolickiej etyki seksualnej oraz poznanie moralnego wymiaru 

określonych zachowań seksualnych. Na tej bazie student zdobywa umiejętności oceniania konkretnych zachowań związanych z życiem 
seksualnym oraz rozstrzygania dylematów moralnych; student potrafi identyfikować sposoby duchowo-moralnego wsparcia w kontekście 
określonych problemów życia seksualnego. Moduł umożliwia także zrozumienie istoty bioetyki katolickiej oraz poznanie moralnego wymiaru 
określonych zachowań, dotyczących ludzkiego życia. Na bazie tej wiedzy student zdobywa umiejętność określania i uzasadniania ocen 
moralnych poszczególnych problemów bioetycznych oraz podejmowania dialogu z reprezentantami niekatolickich systemów bioetycznych 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: znajomość podstawowych terminów teologiczno moralnych; znajomość ogólnych zasad moralnych  

 

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

TMO_w_1 egzamin ustny weryfikacja wiedzy dotyczącej etyki seksualnej w oparciu o treść wykładów 
i ćwiczeń oraz wskazaną w sylabusie literaturę  

TMO_1; TMO_2; TMO_3 

TMO_w_2 praca pisemna  sprawdzenie pod kątem umiejętności rozstrzygania konkretnego dylematu 
moralnego z dziedzinie seksualności w oparciu o wybrane normy moralne  

TMO_3; TMO_4 

TMO_w_3 egzamin ustny weryfikacja wiedzy dotyczącej teologii życia i zdrowia w oparciu o treść 
wykładów i wskazanej w sylabusie literatury  

TMO_5; TMO_6; TMO_7 

TMO_w_4 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy zdobytej na ćwiczeniach TMO_5; TMO_7 

 

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 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

TMO_fs_1 wykład 
cz.1  

wykład prowadzący do zrozumienia 
istoty katolickiej etyki seksualnej oraz 
poznania moralnego wymiaru 
określonych zachowań seksualnych 
(wszyscy studenci)  

25 samodzielne przyswojenie wiedzy 
dotyczącej treści wykładów oraz 
pogłębienie jej przez wskazaną 
literaturę przedmiotu; przygotowanie 
pracy pisemnej będącej próbą 

25 TMO_w_1 
TMO_w_2  
TMO_w_3 
TMO_w_4 

2 



Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 3 
Wydział Teologiczny 

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 
rozwiązania określonego problemu 
moralnego 

TMO_fs_2 wykład 
cz.2 

wykład wprowadzający w rozumienie 
istoty bioetyki katolickiej oraz 
poznanie moralnego wymiaru 
określonych zachowań, dotyczących 
ludzkiego życia 

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

30 TMO_w_1 
TMO_w_2  
TMO_w_3 
TMO_w_4 

2 

TMO_fs_2 ćwiczenia  analiza specjalistycznych tekstów z 
zakresu biologii, medycyny, ochrony 
życia oraz teologii (wielkość grupy: 10-
20) 

20 przygotowanie ćwiczeń przez 
samodzielną lekturę wskazanych 
tekstów 

10  1 

suma godzin: 65 suma godzin: 65 suma punktów: 5 

 

 


