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Po ukoĔczeniu studiów podyplomowych absolwent:

Odn. do ef. kszt.
w zakresie nauk
humanistycznych
i społecznych

Wiedza
ma pogłĊbioną wiedzĊ o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej teologii, w szczególnoĞci w zakresie teologii
biblijnej, którą jest w stanie rozwijaü i twórczo stosowaü w
działalnoĞci edukacyjnej i Ğrodowiskowej.
zna podstawową terminologiĊ biblijną i jej korzenie greckołaciĔskie.
ma uporządkowaną, pogłĊbioną wiedzĊ, obejmującą teorie i
metodologiĊ teologii biblijnej, dającą moĪliwoĞü specjalizacji.
ma uporządkowaną, pogłĊbioną wiedzĊ z zakresu teologii biblijnej
zna główne zasady działalnoĞci ewangelizacyjnej, pastoralnej,
katechetycznej i charytatywnej KoĞcioła katolickiego, dialogu
ekumenicznego i miĊdzyreligijnego
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zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz
jego zagroĪenia
ma pogłĊbioną znajomoĞü współczesnego nauczania KoĞcioła
katolickiego szczególnie w zakresie interpretacji Biblii w KoĞciele.
ma pogłĊbioną wiedzĊ o powiązaniach teologii z innymi
dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi i
społecznymi pozwalającą na integrowanie perspektyw właĞciwych
dla kilku dyscyplin naukowych
ma podstawową wiedzĊ o głównych kierunkach rozwoju
współczesnej biblistyki
ma pogłĊbioną wiedzĊ o współczesnych dokonaniach, oĞrodkach i
szkołach badawczych w zakresie teologii biblijnej.
rozumie kulturotwórczą rolĊ KoĞcioła i teologii, zarówno w
aspekcie historycznym, jak i społecznym
ma ogólną znajomoĞü zasad interpretacji tekstu biblijnego
ma pogłĊbioną wiedzĊ o kompleksowej naturze jĊzyka oraz o
historycznej zmiennoĞci jego znaczeĔ i ich konsekwencjach dla
teologii oraz interpretacji Biblii (szczególnie w zakresie jej
przekładu) oraz elementarną wiedzĊ dotyczącą procesów
komunikowania
interpersonalnego
i
społecznego,
ich
prawidłowoĞci i zakłóceĔ
ma podstawową wiedzĊ o instytucjach kultury i orientacjĊ we
współczesnym
Īyciu
kulturalnym,
ze
szczególnym
uwzglĊdnieniem szeroko rozumianej kultury biblijnej
ma rozszerzoną wiedzĊ o człowieku jako twórcy kultury biblijnej,
pogłĊbioną w zakresie aktywnoĞci religijnej człowieka oraz zna
wybrane koncepcje człowieka i Ğwiata oraz rozumie interakcje
pomiĊdzy wiarą a rozumem
UmiejĊtnoĞci
potrafi samodzielnie wyszukiwaü, analizowaü, oceniaü,
selekcjonowaü i integrowaü informacje z wykorzystaniem róĪnych
Ĩródeł oraz formułowaü na tej podstawie krytyczne sądy z
wykorzystaniem ogólnej wiedzy biblijnej
posiada podstawowe umiejĊtnoĞci badawcze w zakresie analizy
tekstów biblijnych, umiejĊtnoĞü wykorzystania (w ogólnym
zakresie) metod i narzĊdzi badawczych słuĪących do właĞciwej
interpretacji Biblii.
posiada podstawowe umiejĊtnoĞci badawcze w zakresie dyscyplin
pomocniczych teologii biblijnej (jĊzyki biblijne, zasady
hermeneutyki tekstu, podstawy analizy literackiej tekstu)
posiada umiejĊtnoĞü interpretowania podstawowych Ĩródeł
istotnych dla badaĔ biblijnych, z wykorzystaniem tekstów
obcojĊzycznych
umie samodzielnie zdobywaü wiedzĊ i poszerzaü umiejĊtnoĞci
badawcze oraz podejmowaü autonomiczne działania zmierzające
do rozwijania zdolnoĞci i kierowania własnym rozwojem
osobowym i karierą zawodową
posiada umiejĊtnoĞü integrowania wiedzy z róĪnych dyscyplin w
zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w
nietypowych sytuacjach profesjonalnych (np. w zakresie pracy
parafialnej w zakresie prowadzenia grup biblijnych)
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potrafi integrowaü wiedzĊ z róĪnych subdyscyplin, odnajdywaü
powiązania
pomiĊdzy
poszczególnymi
elementami
chrzeĞcijaĔskiego i pozachrzeĞcijaĔskiego (np. judaistycznego)
dziedzictwa doktrynalnego
posiada
umiejĊtnoĞü
merytorycznego
argumentowania,
prowadzenia merytorycznej dyskusji Ğwiatopoglądowej dotyczącej
zagadnieĔ teologicznych i Īycia KoĞcioła, z wykorzystaniem
własnych poglądów oraz poglądów zaczerpniĊtych z literatury,
formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych
podsumowaĔ
umie prowadziü dialog Ğwiatopoglądowy, ekumeniczny i
miĊdzyreligijny szczególnie w ramach interpretacji Biblii.
posiada umiejĊtnoĞü formułowania opinii krytycznych o
wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej i
doĞwiadczenia oraz umiejĊtnoĞü prezentacji opracowaĔ
krytycznych w róĪnych formach i w róĪnych mediach
potrafi nawiązywaü współpracĊ z róĪnymi podmiotami
działalnoĞci edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i
charytatywnej
potrafi twórczo włączyü siĊ w róĪne formy działalnoĞci
ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej
KoĞcioła katolickiego (np. poprzez przynaleĪnoĞü do stowarzyszeĔ
propagujących szeroko rozumianą kulturĊ biblijną)
potrafi porozumiewaü siĊ z wykorzystaniem róĪnych kanałów i
technik komunikacyjnych, ze specjalistami z zakresu teologii oraz
niespecjalistami, w jĊzyku polskim i w wybranym jĊzyku obcym, a
takĪe popularyzowaü wiedzĊ o Biblii oraz wytworach kultury
chrzeĞcijaĔskiej i jej instytucjach
posiada pogłĊbioną umiejĊtnoĞü przygotowywania róĪnych
wypowiedzi na piĞmie w jĊzyku polskim i z wykorzystaniem
wybranego jĊzyka obcego
posiada pogłĊbioną umiejĊtnoĞü przygotowania wystąpieĔ ustnych,
w jĊzyku polskim i z wykorzystaniem wybranego jĊzyka obcego
posiada podstawową umiejĊtnoĞü uwzglĊdniania w badaniach
Ĩródeł w jĊzyku jĊzyku greckim oraz w jĊzyku hebrajskim
(biblijnym)
posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie róĪnych form
komunikacji (indywidualnej i masowej, bezpoĞredniej i
zapoĞredniczonej; wewnĊtrznej i zewnĊtrznej); konstruuje i
prawidłowo interpretuje przekazy komunikacyjne.
Kompetencje społeczne
ma krytyczną ĞwiadomoĞü poziomu własnej dojrzałoĞci osobowej,
nabytej wiedzy i umiejĊtnoĞci
rozumie potrzebĊ intelektualnego oraz religijno-duchowego
formowania siĊ przez całe Īycie, potrafi inspirowaü i organizowaü
proces kształcenia siĊ innych osób oraz potrafi samodzielnie i
krytycznie uzupełniaü wiedzĊ i umiejĊtnoĞci, rozszerzone o
wymiar interdyscyplinarny
potrafi współdziałaü i pracowaü w grupie, przyjmując w niej róĪne
role
potrafi odpowiednio okreĞliü priorytety słuĪące realizacji
okreĞlonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywaü
wielokierunkowe skutki swojej działalnoĞci
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ma ĞwiadomoĞü złoĪonoĞci rzeczywistoĞci i rozumie potrzebĊ
interdyscyplinarnego podejĞcia do rozwiązywanych problemów
identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i
etyczno-moralne — związane z Īyciem indywidualnym i
społecznym
ma ĞwiadomoĞü własnej, indywidualnej odpowiedzialnoĞci za
kształt Īycia społecznego, kultury, dziedzictwa chrzeĞcijaĔskiego
interesuje siĊ dokonaniami, oĞrodkami i szkołami badawczymi w
zakresie teologii biblijnej
uczestniczy w Īyciu kulturalnym i interesuje siĊ aktualnymi
wydarzeniami kulturalnymi
uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa
chrzeĞcijaĔskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy
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