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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWEGO STUDIUM TEOLOGII oraz

PODYPLOMOWYCH STUDIÓW TEOLOGII
poziom studiów: studia podyplomowe
Nazwa

kierunku

i

kod

Kierunek: Podyplomowe Studium Teologii

programu wg USOS

Stacjonarne: WT-P-FG-PSE, WT-P-FE-PST

Poziom kształcenia

Studia podyplomowe

Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Obszar/-y kształcenia

nauki humanistyczne

Dziedzina nauki i dyscyplina

Nauki teologiczne

naukowa
RóĪnice w stosunku do innych
programów

o

Nie ma podobnych

podobnie

zdefiniowanych

celach

i

efektach

kształcenia

prowadzonych na uczelni
Liczba

uzyskanych

punktów

60

ECTS konieczna dla uzyskania
tytułu zawodowego

Symbol

Po ukoĔczeniu studiów podyplomowych absolwent:

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

Wiedza
PTE_W01

zna rozszerzoną terminologiĊ z zakresu nauk teologicznych,
rozumie ich Ĩródła oraz zastosowania w obrĊbie działalnoĞci
profesjonalnej

PTE_W02

ma uporządkowaną i pogłĊbioną wiedzĊ teologiczną, prowadzącą
do specjalizacji, z zakresu Biblii

PTE_W03

ma uporządkowaną i pogłĊbioną wiedzĊ teologiczną, prowadzącą
do specjalizacji, z zakresu teologii fundamentalnej, dogmatycznej i
moralnej
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PTE_W04

ma rozszerzoną wiedzĊ o człowieku jako przedmiocie i podmiocie
Īycia duchowego, zna wybrane koncepcje człowieka i Ğwiata,
umie odnieĞü nowe zjawiska kulturowe do integralnej wizji
człowieka

PTE_W05

posiada znajomoĞü procesu oraz uwarunkowaĔ rozwoju Īycia
psychicznego oraz duchowego człowieka oraz posiada znajomoĞü
zagroĪeĔ w tej dziedzinie

PTE_W06

zna główne zasady działalnoĞci ewangelizacyjnej, pastoralnej,
katechetycznej i charytatywnej KoĞcioła katolickiego

PTE_W07

ma pogłĊbioną wiedzĊ o powiązaniach teologii z innymi
dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi,
społecznymi i prawnymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw
właĞciwych dla kilku dyscyplin naukowych

PTE_W08

rozumie kulturotwórczą rolĊ KoĞcioła i teologii, zarówno w
aspekcie historycznym, jak i społecznym

PTE_W09

zna podstawową terminologiĊ związaną z pracą pedagogiczną,
zasady dydaktyczne i metodykĊ pracy katechetycznej

PTE_W10

rozumie podstawowe
społecznego przekazu

PTE_W11

zna proces oraz uwarunkowania rozwoju religijno – duchowego,
posiada wiedzĊ dotyczącą zagroĪeĔ oraz ich skutków
wynikających z czynników kulturowych oraz cywilizacyjnych

PTE_W12

posiada wiedzĊ o człowieku twórcy kultury, pogłĊbioną w zakresie
aktywnoĞci religijnej, zna relacje zachodzące pomiĊdzy rozwojem
kultury oraz religijnoĞci człowieka

PTE_W13

ma uporządkowaną wiedzĊ na temat wychowania i kształcenia,
jego
teologiczno-filozoficznych,
społeczno-kulturowych,
historycznych i psychologicznych podstaw w odniesieniu do
działalnoĞci katechetycznej

PTE_W14

ma uporządkowaną i pogłĊbioną, prowadzącą do specjalizacji,
szczegółową wiedzĊ z zakresu innych dyscyplin teologicznych

zasady

funkcjonowania

Ğrodków

UmiejĊtnoĞci
PTE_U01

zna, rozpoznaje i umie posługiwaü siĊ terminologią teologiczną,
potrafi selekcjonowaü oraz wybieraü informacje oraz na tej
postawie formułowaü sądy i oceny

PTE_U02

potrafi okreĞliü i wykorzystaü rozmaite Ĩródła badawcze, które
prowadzą do analizy oraz syntezy, posiada umiejĊtnoĞü doboru
Ğrodków badawczych prowadzących do rozwiązywania bardziej
złoĪonych problemów

PTE_U03

posiada umiejĊtnoĞü integrowania wiedzy z róĪnorodnych
dyscyplin teologicznych i pokrewnych, odnajdywaü powiązania
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pomiĊdzy nimi
PTE_U04

posiada umiejĊtnoĞü interpretowania Ĩródeł teologicznych, potrafi
zastosowaü zdobytą wiedzĊ do konkretnych przypadków
praktycznych

PTE_U05

potrafi interpretowaü zachowania ludzkie w sytuacjach Īycia
religijno - społecznego, posiada kompetencje komunikacyjne

PTE_U06

potrafi samodzielnie wyszukiwaü, analizowaü, dokonywaü selekcji
oraz integrowaü informacje z róĪnych Ĩródeł, na ich podstawie
potrafi formułowaü krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy z
zakresu teologii

PTE_U07

umie samodzielnie zdobywaü wiedzĊ i poszerzaü umiejĊtnoĞci
badawcze oraz podejmowaü autonomiczne działania zmierzające
do rozwijania zdolnoĞci i kierowania własnym rozwojem
osobowym i karierą zawodową

PTE_U08

potrafi prawidłowo interpretowaü i wyjaĞniaü zjawiska społeczne,
zwłaszcza pod wzglĊdem moralnym, oraz wzajemne relacje
miĊdzy zjawiskami społecznymi

PTE_U09

potrafi rozpoznaü wartoĞü wytworów kultury ludzkiej i ich
znaczenie dla rozwoju człowieka, przeprowadziü krytyczną
analizĊ z zastosowaniem właĞciwych metod

PTE_U10

potrafi rozeznawaü sytuacje na tle kulturowym w oparciu o treĞci
teologiczne, posiada umiejĊtnoĞü oceny i podejmowania
inicjatywy

PTE_U11

potrafi podejmowaü współpracĊ z róĪnorodnymi podmiotami
Īycia społecznego w zakresie edukacji, działalnoĞci charytatywnej
czy kulturalnej

PTE_U12

potrafi przeprowadziü krytyczną analizĊ zjawisk społeczno –
kulturowych w Ğwietle nauk teologicznych, posiada umiejĊtnoĞü
interpretacji poglądów oraz twierdzeĔ

PTE_U13

potrafi twórczo włączyü siĊ w róĪne formy działalnoĞci
ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej, liturgicznej oraz
charytatywnej KoĞcioła katolickiego

PTE_U14

posiada umiejĊtnoĞü formowania opinii krytycznych o wytworach
ludzkiej kultury na podstawie wiedzy teologicznej z zakresu
teologii oraz prezentowaü ją w róĪnych formach (w tym w
mediach)
Kompetencje społeczne

PTE_K01

ma krytyczną ĞwiadomoĞü poziomu własnej dojrzałoĞci osobowej,
nabytej wiedzy i umiejĊtnoĞci

PTE_K02

w sposób właĞciwy okreĞla sytuacjĊ zarówno własną jak równieĪ
innych, potrafi okreĞliü priorytety słuĪące realizacji okreĞlonego
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celu, potrafi umiejĊtnie planowaü okreĞlone działania formacyjne
PTE_K03

na podstawie dogłĊbnej samoĞwiadomoĞci oraz
potrafi wprowadzaü w działanie poznane treĞci

PTE_K04

potrafi podjąü współpracĊ w grupie, podejmując odpowiedzialnie
róĪne role do spełnienia, podejmuje odpowiedzialnoĞü za kształt
Īycia społecznego i eklezjalnego

PTE_K05

ma ĞwiadomoĞü koniecznoĞci ciągłego rozwoju integralnego
własnej osobowoĞci, rozumie potrzebĊ ustawicznego kształcenia
siĊ i rozwijania na drodze religijno - duchowego doĞwiadczenia

PTE_K06

podejmuje konkretne formy Īycia, rozwija współpracĊ w wielu
dziedzinach Īycia eklezjalnego oraz społecznego, podejmuje
perspektywiczne plany oraz projekty

PTE_K07

umiejĊtnie rozeznaje i rozstrzyga dylematy, Ğwiadomy własnej
toĪsamoĞci, posiada ĞwiadomoĞü odpowiedzialnoĞci za siebie, jak
i za innych

PTE_K08

jest otwarty na Īycie w róĪnych wspólnotach, podejmuje decyzje
dotyczące uczestnictwa wartoĞci duchowo – moralnych w Īyciu
społecznym, ekonomicznym i politycznym

PTE_K09

umiejĊtnie rozpoznaje poszczególne etapy rozwoju psychicznego,
i duchowego zarówno w stosunku do siebie, jak równieĪ innych,
kształtuje kulturĊ opartą na wartoĞciach religijno-duchowych,
potrafi rozwiązywaü powaĪne dylematy w poszczególnych
okresach rozwojowych, posiada szeroki zakres umiejĊtnoĞci
komunikacji

PTE_K11

ma ĞwiadomoĞü złoĪonoĞci rzeczywistoĞci i rozumie potrzebĊ
interdyscyplinarnego podejĞcia do rozwiązywanych problemów
uczestniczy w Īyciu kulturalnym i interesuje siĊ aktualnymi
wydarzeniami kulturalnymi
uczestniczy w Īyciu eklezjalnym i interesuje siĊ aktualnymi
wydarzeniami eklezjalnymi
uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa
chrzeĞcijaĔskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy

PTE_K12
PTE_K13
PTE_K14

samooceny,
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