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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 pastoralna ogólna 

Kod modułu: 11-TS-14-TP1 

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) 

TP1_1 poznanie teologii pastoralnej od strony jej metodologicznej specyfiki oraz historycznych uwarunkowań 

TMA_W04 
TMA_W08 
TMA_W13 

TnMA_W05 
TkMA_W01 

2 
1 
2 
2 
3 

TP1_2 zrozumienie teologicznych podstaw działalności zbawczej Kościoła 
TMA_W08 
TMA_W12 
TMA_W15 

1 
2 
2 

TP1_3 poznanie wymiarów oraz sposobów urzeczywistniania się Kościoła we współczesności 
TMA_W09 
TMA_W15 
TMA_W18 

2 
1 
2 

TP1_4 umiejętność interpretacji znaków czasu w kontekście działalności ewangelizacyjnej Kościoła 

TMA_U01 
TMA_U08 
TMA_U11 
TMA_U12 

1 
1 
2 
1 

TP1_5 rozwój świadomości za współodpowiedzialność w ewangelizacyjnej misji Kościoła i umiejętność organizowania działań duszpasterskich 

TMA_14 
TMA_15 

TMA_K02 
TMA_K07 

5 
5 
2 
2 
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TkMA_K05 2 

 

3. Opis modułu 
Opis Współczesna teologia pastoralna jest dyscypliną teologiczną mającą własny przedmiot badań, jakim jest działalność zbawcza Kościoła jako 

wspólnoty ludu Bożego. Dlatego też nazywana jest teologią praktyczną, eklezjologią pastoralną a nawet teologią ewangelizacji. Moduł Teologia 
pastoralna ogólna ma pomóc studentowi w zaznajomieniu się z problematyką z zakresu teologii pastoralnej fundamentalnej. W ramach 
modułu po poznaniu zagadnień metodologicznych i historycznych teologii pastoralnej i duszpasterstwa, student powinien poznać problema-
tykę dotyczącą zasad teologicznych urzeczywistniania się Kościoła jako całości (kryteriologia) oraz analizy sytuacji Kościoła we współczesnym 
świecie (kairologia), wraz z wynikającymi z tej analizy imperatywami działania Kościoła (prakseologia pastoralna). Jako, że teologia pastoralna 
ulega ciągłemu rozwojowi, co wynika z jej związku z działalnością zbawczą Kościoła w określonym miejscu i czasie, znajomość zasad 
urzeczywistniania się Kościoła we współczesności jest niezbędne w podnoszeniu skuteczności oddziaływania pastoralnego zarówno dla 
duchowieństwa jak i laikatu. 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: zagadnienia z efektów kształcenia modułów teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, historii Kościoła oraz katolickiej nauki 
społecznej 

 

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

TP1_w_1 kolokwium pisemne lub ustne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę TP1_1, TP1_2, TP1_3 
TP1_w_2 wygłoszenie referatu ocena wygłoszonego referatu na temat zadanego zagadnienia TP1_3, TP1_4, TP1_5 

 

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 

TP1_fs_1 wykład wykład wprowadzający do zrozumienia 
istoty teologii pastoralnej oraz jej 
historycznego rozwoju 

30 praca na podstawie wskazanej literatury 
przedmiotu obejmująca samodzielne 
przyswojenie wiedzy na temat 
działalności zbawczej Kościoła 

30 TP1_w_1 2 
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TP1_fs_2 ćwiczenia praca w grupach na temat działalności 

Kościoła w oparciu o teologiczne zasady 
duszpasterstwa oraz praktyczne 
zastosowanie analizy strukturalnej i 
funkcjonalnej w ocenie projektów 
pastoralnych; wygłoszenie referatu na 
zadany przez prowadzącego temat 

15 przygotowanie do ćwiczeń 
audytoryjnych przez samodzielną 
lekturę wskazanych tekstów oraz 
opracowanie referatu na zadany przez 
prowadzącego temat 

15 TP1_w_2 1 

suma godzin: 45 suma godzin: 45 suma punktów: 3 

 

 


