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Uczestnictwo na zajęciach oraz pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej.
Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych
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ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary
W wykładach przedstawione zostaną najważniejsze aktualne problemy
duszpasterstwa młodzieży w Polsce w korelacji z nową ewangelizacją. Badania
pastoralne przeprowadzone zostaną w oparciu o posoborową teologię i socjologicznopsychologiczną wizję środowiska młodzieży polskiej.
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Zdobytą w trakcie wykładów wieloaspektową wiedzę na temat znaczenia nowej
ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży, student pogłębi przez samodzielną
lekturę publikacji, zaproponowanej przez wykładowcę.
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Student zainteresowany powyższą tematyką powinien posiadać ogólną wiedzę z
teologii pastoralnej i teologii ewangelizacji.
Student otrzyma zaliczenie z przedmiotu poprzez systematyczny udział w
wykładach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z pracy zaliczeniowej.

