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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 szczegółowa 

Kod modułu: 11-TS-14-TP2 

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) 

TP2_1 wiedza na temat ewangelizacyjnych działań Kościoła w ramach wspólnoty parafialnej i ponadparafialnej TMA_W08 
TkMA_W01 

2 
2 

TP2_2 poznanie różnorakich form działalności pastoralnej Kościoła TkMA_W05 3 
TP2_3 znajomość współczesnych projektów odnowy wspólnoty parafialnej TnMA_W06 2 

TP2_4 umiejętność prowadzenia analiz pastoralnych TMA_U13 
TkMA_U01 

2 
2 

TP2_5 umiejętność podejmowania podstawowych zadań duszpasterskich w świetle eklezjologii komunii 
TMA_U15 
TnMA_K05 
TkMA_K03 

1 
2 
2 

TP2_6 motywacja do podejmowania różnorakich form apostolstwa 

TMA_K02 
TMA_K03 

TkMA_K05 
TMA_K07 

2 
2 
2 
2 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Teologia pastoralna szczegółowa związany jest z realizacją praktycznej działalności Kościoła w świecie współczesnym. 
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Realizacja owej działalności jest uwarunkowana wieloma czynnikami, dlatego nie ma duszpasterstwa uniwersalnego na wszystkie 
czasy i dla całego Kościoła. Student poznając różne formy działalności pastoralnej Kościoła zarówno w ramach wspólnoty 
parafialnej jak i ponadparafialnej oraz różnorakie wymiary duszpasterstwa zwyczajnego jak i nadzwyczajnego, powinien umieć 
adekwatnie do istniejącej sytuacji tworzyć modele teologiczne i dyrektywy działania, którymi Kościół, wspólnoty eklezjalne i ich 
reprezentanci powinni kierować się w różnych dziedzinach i na różnych szczeblach aktywności eklezjalnej.  

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: efekty kształcenia z zakresu teologii pastoralnej ogólnej oraz wybrane zagadnienia z efektów kształcenia modułów teologii 
dogmatycznej, teologii fundamentalnej, teologii biblijnej, historii Kościoła oraz katolickiej nauki społecznej 

 

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

TP2_w_1 kolokwium pisemne lub ustne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie 
literaturę 

TP2_1, TP2_2, TP2_3, TP2_5 

TP2_w_2 opracowanie referatu ocena wygłoszonego referatu na temat zadanego zagadnienia TP2_2, TP2_3, TP2_4, TP2_5  
TP2_w_3 przygotowanie konspektów 

spotkań dla grup formacyjnych 
ocena przeprowadzenia spotkania w grupie TP2_4, TP2_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 

TP2_fs_1 wykład wykład wprowadzający w istotę 
ewangelizacyjnej misji Kościoła oraz 
podejmowanych działań pastoralnych 
na niwie parafialnej i ponadparafialnej 

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

 
50 

 

TP2_w_1 2 

TP2_fs_2 ćwiczenia prezentacja programu formacyjnego 
wybranych wspólnot, ruchów i 
stowarzyszeń, przeprowadzenie 
spotkania w grupie oraz wygłoszenie 
referatu 

20 przygotowanie do ćwiczeń przez 
przygotowanie programów 
formacyjnych wybranych zrzeszeń w 
Kościele; przygotowanie konspektu 
spotkania w grupie oraz opracowanie 

55 TP2_w_2 
TP2_w_3 

3 
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referatu na zadany przez prowadzącego 
temat 

suma godzin: 

30 

suma godzin: 

75 
 
 
 
 

suma punktów: 5 

 


