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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień
Sylabus modułu: Chrześcijańska wizja moralności (11-R1S-12-r1_30)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr Grzegorz Ciuła
2014/2015
letni
stacjonarne
Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 40%
oceny stanowi ocena z ćwiczeń a 60% ocena z wykładu.
Zapis w indeksie:

Chrześcijańska wizja moralności – ćwiczenia
Chrześcijańska wizja moralności – egzamin
Chrześcijańska wizja moralności –moduł

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
r1_30_fs_1

Chrześcijańska wizja moralności - wykład
prowadzący
Ks. dr Grzegorz Ciuła i ks. dr Wojciech Surmiak
grupa(-y)
Wszyscy studenci
treści zajęć
Na wykład składa się omówienie następujących zagadnień:
1. Integralna koncepcja antropologiczna w kontekście
współczesnego „sporu o człowieka”.
2. Redukcyjne koncepcje antropologiczne.
3. Actus humanus i actus hominis.
4. Przeszkody aktualne i habitualne czynu ludzkiego.
5. Rola uczuć w życiu moralnym człowieka.
6. Klasyczne źródła moralności czynu.
7. Podział prawa moralnego.
8. Prawo naturalne.
9. Grzech, grzech społeczny i współudział w grzechu.
10. Definicja i rodzaje sumienia.
metody
Wykład z elementami dyskusji niektórych wybranych zagadnień
prowadzenia
zajęć
liczba godzin

20 (ks. dr Grzegorz Ciuła) + 5 (ks. dr Wojciech Surmiak)
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dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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30
Praca obejmuje samodzielne przyswojenie wiedzy dotyczącej
wskazanych zagadnień oraz lekturę wybranych tekstów
poszerzających wiedzę.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et
paenitentia”, Watykan 1984.
Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Watykan 1993.
Piegsa J., Człowiek – istota moralna, Opole 2002.
Rosik S., Wezwania i wybory moralne, Lublin 1992.
Witek S., Chrześcijańska wizja moralności, Poznań 1982.
Zabielski J., Podstawy chrześcijańskiej moralności, Białystok
2013.
Wpis do indeksu:
Chrześcijańska wizja moralności – wykład

nazwa
Chrześcijańska wizja moralności - ćwiczenia
prowadzący
Ks. dr Wojciech Surmiak
grupa(-y)

treści zajęć

1.

Zagadnienia wstępne


Dzisiejszy kontekst przepowiadania cnót



Pojęcie cnoty i zasadniczy podział cnót

2. Teologiczna cnota wiary


Pojęcie wiary



Wiara w Piśmie św.



Teologia wiary



Wiara jako podstawa życia moralnego



Obowiązki dotyczące wiary



Wykroczenia przeciw wierze

3. Teologiczna cnota nadziei

kod

r1_30_fs_2
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Pojęcie nadziei



Nadzieja w Piśmie św.



Teologia nadziei



Wykroczenia przeciw nadziei

4. Teologiczna cnota miłości


Pojęcie miłości



Miłość Piśmie świętym



Cnota miłości oraz przykazanie miłości



Miłość Boga



Miłość samego siebie



Miłość bliźniego

5. Chrześcijanin jako penitent


metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Akty penitenta

wykład, dyskusja
20 godzin ćwiczeniowych w 2 grupach zajęciowych
20
Indywidualne przygotowanie do kolokwium pisemnego.
10 x 2h
Jan Paweł II, Dies Domini, Watykan 1998
Drożdż A., Wiara-nadzieja-miłość. Teologia moralna szczegółowa, Tarnów 1994.
Drożdż A., Człowiek Bogu. Teologia moralna szczegółowa, cz. 1, Tarnów 2000.

Wpis do indeksu:
Chrześcijańska wizja moralności – ćwiczenia

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod
r1_30_w_1

kolokwium ustne
kod(-y) zajęć
r1_30_fs_1
osoba(-y)
Ks. dr Grzegorz
przeprowadzająca(e) weryfikację

Ciuła
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grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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Wszyscy studenci
Weryfikacja znajomości wiedzy przedstawionej na wykładach
i we wskazanej w sylabusie literaturze.
Skala: Bdb 5,0 (A) - Ndst 2,0 (F)
Odpowiedź na wskazane dwie spośród kilkunastu uprzednio
przygotowanych tez obejmujących cały zakres materiału i
zadanej literatury.

Nazwa

kod

kolokwium pisemne

r1_30_w_2

r1_30_fs_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Wojciech Surmiak
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wszyscy studenci

wymagania
merytoryczne

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Treści omawiane w ramach zajęć kontaktowych oraz treść
dokumentu listu apostolskiego Dies Domini.
Skala: Bdb 5,0 (A) - Ndst 2,0 (F)

Weryfikacja odbywa się poprzez trzy kolokwia w semestrze: jedno z lektury
obowiązkowej, dwa z treści omawianej na zajęciach (5 pytań x 3 kolokwia; suma
punktów; ocena na koniec semestru według skali: 15-14=bdb; 13=db+; 12-11=db;
10=dst+; 9-8=dst)

