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Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z teologii praktycznej (I) - miłosierdzie doznawane, miłosierdzie
świadczone - sposobem spełnienia człowieka
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_2

Wydział Teologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznychIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 1 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 21 wykład 30 E

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Ukazanie podstaw i form wyrazu duchowości miłosierdzia, oraz jej roli w procesie społecznego działania
człowieka

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z duchowością i życiem społecznym (ich charakter i
cel).

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

ma pogłębioną wiedzę z zakresu duchowości miłosierdzia SD_W01
SD_W02EP11

rozumie kulturotwórczą rolę człowieka miłosiernego SD_W01
SD_W02EP22

umiejętności

potrafi współpracować z podmiotami działalności społecznej i
charytatywnej SD_U02EP31

umie stosować wiedzę z zakresu teologii duchowości w
sytuacjach trudnych profesjonalnie SD_U02EP42

kompetencje społeczne

rozstrzyga dylematy moralno-duchowe związane z życiem
osobistym i działalnością społeczną człowieka SD_K04EP51

wykazuje odpowiedzialność za kształt życia społecznego SD_K04EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

41. Duchowość miłosierdzia (jej podstawa antropologiczna i teologiczna) 1

82. Miłosierdzie doznawane – podstawą bytu i duchowości człowieka 1

63. Miłosierdzie uznane – odpowiedzią człowieka na miłosierdzie doznawane od Boga 1

84. Miłosierdzie świadczone – formą bycia człowieka 1

45. Duchowość miłosierdzia a społeczna działalność człowieka 1

wykład informacyjny (metoda podająca)Metody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP3,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Benedykt XVI (2005): Deus caritas est, Watykan

Jan Paweł II (1980): Dives in misericordia, Watykan

Jan Paweł II (1981): Laborem exercens, Watykan

Wejman H. (2006): Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Refleksje biblijne, Kraków

Wejman H. (1999): Zbawcza wartość duchowości miłosierdzia, Poznań

Literatura podstawowa

Mateja R. (red.) (2007): Współczesne oblicza miłosierdzia, Kraków

Pochwat J. (2007): Sprawiedliwość i miłosierdzie, Kraków

Romaniuk K. (1994): Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki

Zabielski J. (2006): Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Białystok

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (2004): Piękno i bogactwo miłosierdzia, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia zajęć (w formie egzaminu): pozytywny wynik egzaminu ustnego z treści wykładów z
uwzględnieniem ocen cząstkowych ze sprawdzianu pisemnego i eseju sporządzonego na temat postawionego
problemu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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