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Wiedza
PMA_W01

ma uporządkowaną i pogłĊbioną wiedzĊ prowadzącą do
specjalizacji, szczegółową wiedzĊ z zakresu teologii biblijnej,
dotyczącą miejsca i roli NajĞwiĊtszej Maryi Panny w historii
Zbawienia; ma gruntowną znajomoĞü zasad interpretacji
mariologicznych tekstów biblijnych

PMA_W02

rozumie kulturotwórczą rolĊ KoĞcioła i mariologii, zarówno w
aspekcie historycznym, jak i społecznym; docenia wkład kultu
maryjnego na rozwój kultury i cywilizacji europejskiej

PMA_W03

ma uporządkowaną, pogłĊbioną, prowadzącą do specjalizacji,
szczegółową wiedzĊ z zakresu teologii dogmatycznej i w
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kontekĞcie tej wiedzy potrafi omówiü dogmaty maryjne oraz inne
zagadnienia dotyczące roli Maryi w tajemnicy Chrystusa i
KoĞcioła.
PMA_W04

ma pogłĊbioną znajomoĞü współczesnego nauczania KoĞcioła
katolickiego w dziedzinie mariologii i kultu maryjnego

PMA_W05

ma pogłĊbioną znajomoĞü róĪnych form kultu maryjnego oraz ich
wpływu na rozwój kultury europejskiej i Ğwiatowej oraz na
historiĊ rozwoju cywilizacji.

PMA_W06

posiada wiedzĊ dotyczącą znaczenia i wpływu kultu maryjnego na
chrzeĞcijaĔską duchowoĞü, pedagogikĊ i rozwój osobowoĞciowy
człowieka

PMA_W07

zna poglądy mariologiczne innych wyznaĔ chrzeĞcijaĔskich oraz
judaizmu i islamu; potrafi takĪe prowadziü na ten temat rzeczowy i
Īyczliwy dialog ekumeniczny i miĊdzyreligijny

PMA_W08

ma pogłĊbioną wiedzĊ o najwybitniejszych czcicielach Matki
BoĪej oraz o współczesnych dokonaniach, oĞrodkach i szkołach
badawczych w zakresie mariologii

PMA_W09

zna główne zasady działalnoĞci ewangelizacyjnej, pastoralnej,
katechetycznej i charytatywnej KoĞcioła Katolickiego oraz roli,
jaką w duszpasterstwie i katechezie odgrywa NajĞwiĊtsza Maryja
Panna i kult maryjny

PMA_W10

zna nauczanie KoĞcioła Katolickiego na temat misji i roli kobiety
w KoĞciele oraz wzorczej roli Maryi w Īyciu wszystkich
chrzeĞcijanek

PMA_W11

poznał wpływ kultu maryjnego na Ğwiatową kulturĊ: literaturĊ,
sztukĊ i muzykĊ; potrafi wymieniü najwaĪniejsze pomniki kultury,
w których postaü Maryi, stała siĊ głównym natchnieniem dla
twórców

PMA_W12

zna kryteria prawdziwoĞci objawieĔ maryjnych; poznał
najwaĪniejsze objawienia maryjne, ich treĞü oraz wpływ na
współczesną historiĊ Ğwiata i KoĞcioła
UmiejĊtnoĞci

PMA_U01

posiada umiejĊtnoĞü interpretowania Ĩródeł teologicznych
(zwłaszcza biblijnych), potrafi zastosowaü zdobytą wiedzĊ
do konkretnych przypadków praktycznych

PMA_U02

potrafi przeprowadziü krytyczną analizĊ i interpretacjĊ
róĪnych poglądów teologicznych i Ğwiatopoglądowych,
wytworów kultury w celu okreĞlenia ich znaczeĔ,
oddziaływania
społecznego,
miejsca
w
procesie
historyczno-kulturowym

PMA_U03

posiada umiejĊtnoĞü integrowania wiedzy z róĪnorodnych
dyscyplin teologicznych i poza teologicznych, odnajdywaü
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powiązania pomiĊdzy nimi
PMA_U04

posiada umiejĊtnoĞü merytorycznego argumentowania,
prowadzenia merytorycznej dyskusji Ğwiatopoglądowej
dotyczącej zagadnieĔ mariologicznych i Īycia KoĞcioła, w
oparciu o Magisterium Ecclesiae oraz z wykorzystaniem
własnych poglądów oraz poglądów zaczerpniĊtych z
literatury, formułowania wniosków oraz tworzenia
syntetycznych podsumowaĔ

PMA_U05

potrafi przygotowaü i moderowaü róĪne formy kultu
maryjnego na poziomie parafii czy grup wewnĊtrznej
odnowy KoĞcioła.

PMA_U06

potrafi zintegrowaü wiedzĊ mariologiczną z teologią
duchowoĞci i znaleĨü konkretne zastosowania w procesie
wychowawczo – formacyjnym człowieka

PMA_U07

umie prowadziü dialog ekumeniczny i miĊdzyreligijny

PMA_U08

posiada umiejĊtnoĞci badawcze w zakresie mariologii,
obejmujące zwłaszcza analizĊ tekstów teologicznych,
syntezĊ róĪnych idei i poglądów, dobór metod i
konstruowanie narzĊdzi badawczych, opracowanie i
prezentacjĊ wyników, pozwalające na oryginalne
rozwiązywanie złoĪonych problemów

PMA_U09

w duchu maryjnym umie włączaü siĊ w parafialną
działalnoĞü duszpasterską i katechetyczną, animowaü
aktywnoĞü małych grup, organizowaü pielgrzymki do
sanktuariów maryjnych, twórczo włączaü siĊ w obsługĊ
pielgrzymów w tychĪe sanktuariach

PMA_U10

na podstawie wiedzy teologicznej i doĞwiadczenia potrafi
formułowaü opinie krytyczne na temat pewnych zjawisk
społecznych we współczesnym Ğwiecie (np. na temat
zjawiska tzw. wojującego feminizmu); posiada umiejĊtnoĞü
prezentacji opracowaĔ krytycznych w róĪnych formach i w
róĪnych mediach

PMA_U11

potrafi dostrzec w dziełach kultury Ğwiatowej elementy
zawierające odniesienia do osoby i roli NajĞwiĊtszej Maryi
Panny w historii KoĞcioła i poszczególnych narodów; umie
takĪe oceniü
wytwory współczesnej kultury w celu
okreĞlenia ich znaczenia, oddziaływania społecznego oraz
miejsca w procesie historyczno-kulturowym

PMA_U12

potrafi odczytywaü objawienia maryjne jako „miejsca
teologiczne”, tzn. znaki czasu oraz doĞwiadczenie osób i
wspólnot chrzeĞcijaĔskich; dostrzega takĪe charakter
profetyczny tych objawieĔ i próbuje w tej perspektywie
interpretowaü współczesnoĞü
Kompetencje społeczne
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PMA_K01

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

PMA_K02

ma ĞwiadomoĞü złoĪonoĞci rzeczywistoĞci i rozumie
potrzebĊ
interdyscyplinarnego
podejĞcia
do
rozwiązywanych problemów

PMA_K03

identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne
i etyczno-moralne — związane z Īyciem indywidualnym i
społecznym

PMA_K04

ma ĞwiadomoĞü własnej, indywidualnej odpowiedzialnoĞci
za kształt Īycia społecznego, kultury, dziedzictwa
chrzeĞcijaĔskiego

PMA_K05

aktywnie inicjuje i włącza siĊ w działalnoĞü grup,
organizacji i instytucji propagujących kult maryjny,
zwłaszcza w działania wychowawcze i ewangelizacyjnokatechetyczne, w których Maryja Niepokalana ukazywana
jest jako wzór do naĞladowania dla dzieci i młodzieĪy.

PMA_K06

realizuje zadania związane z poczuciem odpowiedzialnoĞci
wynikające z rozwoju duchowo – moralnego na wzór
Maryi; posiada takĪe ĞwiadomoĞü odpowiedzialnoĞci za
kształt Īycia społecznego w odniesieniu do przyjĊtego
maryjnego ideału duchowego

PMA_K07

włącza siĊ w inicjatywy dotyczące budowania wiĊzi miĊdzy
wyznaniami chrzeĞcijaĔskimi oraz innymi religiami, którym
bliska jest postaü NajĞwiĊtszej Maryi Panny; organizuje
wspólne modlitwy ekumeniczne i sympozja, ubogaca kult
maryjny elementami zaczerpniĊtymi z innych tradycji
chrzeĞcijaĔskich.

PMA_K08

na wzór wielkich czcicieli Maryi ma uczestniczy w
działaniach
na
rzecz
zachowania
dziedzictwa
chrzeĞcijaĔskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy

PMA_K09

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach i instytucjach realizujących działania
ewangelizacyjno-katechetyczne w duchu maryjnym

PMA_K10

posiada ĞwiadomoĞü wartoĞci Īycia małĪeĔskiego i
niezastąpionej roli kobiety jako Īony i matki; dostrzega
takĪe znaczenie i potrzebĊ powołania kobiet do Īycia
konsekrowanego;
formuje w sobie postawĊ odwaĪnej obrony nauki KoĞcioła
dotyczącej płci i komplementarnych powołaĔ mĊĪczyzny i
kobiety
uczestniczy w Īyciu kulturalnym i interesuje siĊ aktualnymi
wydarzeniami kulturalnymi; ma ĞwiadomoĞü własnej,
indywidualnej odpowiedzialnoĞci za współczesną kulturĊ;

PMA_K11
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PMA_K12

promuje wydarzenia kulturalne nawiązujące do wartoĞci
chrzeĞcijaĔskich i kultu maryjnego
potrafi wskazywaü kryteria prawdziwoĞci objawieĔ
maryjnych, wyjaĞniaü ich rzeczywiste znaczenie, by ustrzec
ludzi od poszukiwania taniej sensacji, a wskazaü to co jest
najwaĪniejsze, czyli wezwanie Pana Boga do nawrócenia i
pokuty
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