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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 – sakramenty uzdrowienia 

Kod modułu: 11-TS-14-TMU 

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) 

TMU_1 pogłębiona wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie sakramentów uzdrowienia 

TMA_W01 
TMA_W06 

TkMA_W03 
TkMA_U04 

2 
3 
4 
4 

TMU_2 rozumienie i aplikacja zasad moralnych do określonych przypadków 
TMA_W11 
TMA_U13 
TkMA_K01 

4 
3 
4 

TMU_3 identyfikacja i rozstrzyganie dylematów etyczno-moralnych związanych z życiem indywidualnym i społecznym TMA_U07 
TkMA_K02 

3 
4 

TMU_4 umiejętność kierownictwa religijno-duchowego 

TMA_W12 
TMA_U09 
TMA_K02 

TkMA_K02 

3 
4 
3 
4 

 

3. Opis modułu 
Opis W ramach modułu Teologia moralna – sakramenty uzdrowienia student teologii pastoralnej przyswaja sobie teorię i praktykę spowiedzi 

sakramentalnej oraz sakramentu namaszczenia chorych. W ramach teorii zdobywa wiedzę z zakresu: podstaw antropologicznych, 
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psychologicznych, teologicznych i eklezjologicznych nawrócenia chrześcijańskiego, jak również norm moralnych i warunków udzielania 
absolucji sakramentalnej oraz namaszczenia chorych. Następnie poznaje teologię i formację poprawnego sumienia oraz soteryjne aspekty żalu 
za grzechy, wyznania win, zadośćuczynienia i restytucji. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zalecana dobra znajomość teologii moralnej ogólnej i szczegółowej, podstawowych kryteriów oceniania problemów psychologiczno-
antropologicznych oraz podstawowych terapii uzależnień i zasad pomocy socjalnej. Pomocną jest także zdobyta uprzednio wiedza z zakresu 
duchowości chrześcijańskiej (np. duchowości życia rodzinnego, osób konsekrowanych, ludzi chorych, itp.).  

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
Kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
TMU_w_1 egzamin ustny weryfikacja wiedzy zdobytej na wykładach  TMU_1; TMU_2;  
TMU_w_2 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę TMU_3 
TMU_w_3 kolokwium ustne weryfikacja wiedzy w oparciu o przeprowadzone na konwersatorium 

studium przypadku  
TMU_3;TMU_4 

 

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 

TMU_fs_1 wykład w ramach teorii student zdobywa 
wiedzę z zakresu: podstaw 
antropologicznych, 
psychologicznych, teologicznych i 
eklezjologicznych nawrócenia 
chrześcijańskiego; norm moralnych 
i warunków udzielania absolucji 
sakramentalnej oraz namaszczenia 
chorych; teologii i formacji 
poprawnego sumienia 

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

45 TMU_w_1 
TMU_w_2 

3 

TMU_fs_2 konwersatorium zajęcia są prezentacją 
uczestniczącą każdego studenta w 

15 w ramach przygotowania do 
konwersatorium student powinien: 

35 TMU_m_3 2 
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spowiedzi poszczególnych grup 
penitentów. Należy uwzględnić 
przy tym wysoką skalę trudności 
zajęć, gdyż student musi wykazać 
się znajomością wszystkich 
głównych treści, z jakimi spotkał 
się w czasie studiów 

dokonać poprawnej analizy 
integralności spowiedzi; wykazać się 
dobrą znajomością diagnozowania 
wyznania grzechów przez penitenta; 
oraz odznaczać się zdolnością do 
poprawnego rozwiązania wszystkich 
konfliktów sumienia 

suma godzin: 45 suma godzin: 80 suma punktów: 5 
 


