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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

Uczestnictwo na zajęciach oraz pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej. 

informacje 
dodatkowe 

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z 
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary 
treści zajęć 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 socjologiczno-
psychologiczną wizję środowiska młodzieży polskiej. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Zdobytą w trakcie wykładów wieloaspektową wiedzę na temat znaczenia nowej 
ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży, student pogłębi przez samodzielną 
lekturę publikacji, zaproponowanej przez wykładowcę. 

literatura 
obowiązkowa 

1. Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 
2000. 

2. Kalinowski M., Duszpasterstwo młodzieży, w: Duszpasterstwo specjalne, red. 
R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998, s. 21-38. 

3. Łuczak H., Posługa duszpasterska wśród młodzieży polskiej, Wrocław 1994. 
4. Mariański J., Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach 

zmian społecznych, Lublin 2008. 
5. Mickiewicz F., Wspólnota uczniów Jezusa. Powołanie – formacja – 

posłannictwo, Ząbki 2008. 
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6. Pawlina K., Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, 
Warszawa 1995. 

7. Przyczyna H., Teologia ewangelizacji, Kraków 1992. 
8. Zaręba S. H., W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej 

młodzieży, Warszawa 2008.  
literatura 
uzupełniająca 

1. Bednarski F., Wychowanie młodzieży dorastającej, Warszawa 2000. 
2. Hemmerle K., Młodzież a Kościół, „Communio” 3 (1983) nr 4, s. 51-62. 
3. Prado Flores J.H., Jak ewangelizować ochrzczonych, Łódź 1993. 
4. Rusiecki M., Dojrzali bądźcie, Kielce 1992. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Student zainteresowany powyższą tematyką powinien posiadać ogólną wiedzę z 
teologii pastoralnej i teologii ewangelizacji. 

kryteria oceny Student otrzyma zaliczenie z przedmiotu poprzez systematyczny udział w 
wykładach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z pracy zaliczeniowej. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje 
dodatkowe 

 


