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Wiedza
PZK_W01

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

PZK_W02

ma uporządkowaną i pogłĊbioną wiedzĊ prowadzącą do
specjalizacji, szczegółową wiedzĊ z zakresu teologii Īycia
konsekrowanego

PZK_W03

ma rozszerzoną wiedzĊ o człowieku jako przedmiocie i podmiocie
Īycia duchowego, zna wybrane koncepcje człowieka i Ğwiata oraz
rozumie interakcje pomiĊdzy wiarą a rozumem.
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PZK_W04

zna historyczne aspekty zagadnienia kierownictwa duchowego
właĞciwego Īyciu konsekrowanemu oraz sposoby ich
zastosowania, posiada pogłĊbioną wiedzĊ dotyczącą uniwersalizmu
praktyki w kulturze człowieka

PZK_W05

posiada znajomoĞü procesu oraz uwarunkowaĔ rozwoju Īycia
psychicznego oraz duchowego człowieka oraz posiada znajomoĞü
zagroĪeĔ w tej dziedzinie, zwłaszcza w Īyciu konsekrowanym

PZK_W06

posiada uporządkowaną i pogłĊbioną wiedzĊ, prowadzącą do
specjalizacji w zakresie teologii mistycznej, mając za wzór
wielkich załoĪycieli wspólnot zakonnych

PZK_W07

ma pogłĊbioną wiedzĊ z zakresu teologii Īycia konsekrowanego,
jest w stanie zastosowaü w sposób profesjonalny i twórczy

PZK_W08

ma rozszerzoną wiedzĊ dotyczącą specyfiki powołania i Īycia
kapłaĔskiego, dającą moĪliwoĞü współpracy z hierarchią KoĞcioła
dla realizacji powołania chrzeĞcijaĔskiego

PZK_W09

posiada wiedzĊ dotyczącą relacji Īycia duchowego człowieka do
zagroĪeĔ wynikających z uzaleĪnieĔ, posiada wiedzĊ metod pracy i
profilaktyki, zgodnie ze specyfiką własnego charyzmatu

PZK_W10

zna podstawy teologii instytutów Ğwieckich, posiada
uporządkowaną wiedzĊ dotyczącą zakresu rozwoju duchowego a
takĪe sytuacji zagroĪeĔ

PZK_W11

posiada wiedzĊ dotyczącą kierownictwa duchowego w relacji do
teologii pastoralnej i katechetyki

PZK_W12

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

PZK_W13

posiada wiedzĊ dotyczącą etapów rozwojowych człowieka w
odniesieniu do etapów formacji zakonnej oraz specyfikĊ analizy
teologiczno – pedagogicznej

PZK_W14

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

PZK_U01

zna, rozpoznaje i umie posługiwaü siĊ terminologią teologiczną w
zakresie teologii duchowoĞci w aspekcie Īycia konsekrowanego,
potrafi selekcjonowaü oraz wybieraü informacje oraz na tej
postawie formułowaü sądy i oceny

PZK_U02

potrafi okreĞliü i wykorzystaü rozmaite Ĩródła badawcze w zakresie
teologii Īycia konsekrowanego, które prowadzą do analizy oraz
syntezy, posiada umiejĊtnoĞü doboru Ğrodków badawczych
prowadzących do rozwiązywania złoĪonych problemów
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PZK_U03

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

PZK_U04

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

PZK_U05

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

PZK_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 Īycia konsekrowanego

PZK_U07

posiada zdolnoĞü rozeznawania oraz okreĞlania, poszukiwania oraz
analizowania, na tej podstawie wydawaü krytyczne sądy

PZK_U08

posiada umiejĊtnoĞü właĞciwego zastosowania metod badawczych,
które na gruncie teologii duchowoĞci, ujĊtej w aspekcie wymogów
Īycia konsekrowanego pozwalają okreĞliü sytuacjĊ człowieka
wobec jego powołania Īyciowego, umie oceniü i właĞciwie
zakwalifikowaü sytuacjĊ

PZK_U09

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

PZK_U10

potrafi rozeznawaü sytuacje na tle kulturowym w oparciu o treĞci
teologiczne, posiada umiejĊtnoĞü oceny oraz ingerencji

PZK_U11

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

PZK_U12

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

PZK_U13

potrafi integrowaü i zastosowaü wiedzĊ z róĪnych subdyscyplin
teologii Īycia konsekrowanego, znajdowaü powiązania z
moĪliwoĞcią zastosowania wychowawczo-formacyjnego

PZK_U14

posiada umiejĊtnoĞü formowania opinii krytycznych o wytworach
ludzkiej kultury na podstawie wiedzy teologicznej z zakresu
teologii Īycia konsekrowanego oraz prezentacji w róĪnych formach
i mediach
Kompetencje społeczne

PZK_K01

posiada krytyczną postawĊ wobec swojej osoby, własnej
dojrzałoĞci i rozumie potrzebĊ ustawicznego rozwoju, zwłaszcza w
Īyciu konsekrowanym

3

PZK_K02

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

PZK_K03

na podstawie dogłĊbnej samoĞwiadomoĞci oraz
potrafi wprowadzaü w działanie poznane treĞci

PZK_K04

potrafi podjąü współpracĊ w grupie podejmując odpowiedzialne
role do spełnienia, posiada umiejĊtnoĞü kierowania sobą,
podejmuje odpowiedzialnoĞü za kształt Īycia wspólnotowego

PZK_K05

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

PZK_K06

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

PZK_K07

umiejĊtnie rozeznaje i rozstrzyga dylematy, Ğwiadomy swojej
toĪsamoĞci
osoby
konsekrowanej
posiada
ĞwiadomoĞü
odpowiedzialnoĞci zarówno za własną osobĊ, jak równieĪ za
innych

PZK_K08

realizuje zadania związane z poczuciem odpowiedzialnoĞci
wynikające z rozwoju duchowo-moralnego, posiada takĪe
ĞwiadomoĞü odpowiedzialnoĞci za kształt Īycia społecznego w
odniesieniu do ideału duchowego, zgodnego z charyzmatem
własnego Zgromadzenia

PZK_K09

posiada ĞwiadomoĞü wartoĞci nie tylko Īycia konsekrowanego,
lecz takĪe Īycia małĪeĔskiego oraz rodzinnego, potrafi rozstrzygaü
dylematy
duchowe
oraz
moralne,
rozumie
potrzebĊ
interdyscyplinarnoĞci w rozwiązywaniu problemów

PZK_K11

jest otwarty na Īycie wspólnotowe, posiada postawĊ kreatywną,
podejmuje odwaĪne decyzje dotyczące wartoĞci duchowo –
moralnych
formuje w sobie postawĊ odwaĪną, podejmuje zdecydowanie
wyzwania, w sytuacja zagroĪenia znajduje oparcie w wartoĞciach
duchowych
umiejĊtnie rozpoznaje poszczególne etapy rozwoju psychicznego, i
duchowego zarówno w stosunku do siebie, jak równieĪ innych,
kształtuje kulturĊ oparta na wartoĞciach ewangelicznych, potrafi
rozwiązywaü powaĪne dylematy w poszczególnych okresach
rozwojowych, posiada szeroki zakres umiejĊtnoĞci komunikacji
mając wiedzĊ i ĞwiadomoĞü złoĪonoĞci sytuacji współczesnej
kultury potrafi właĞciwie oceniü problem ale takĪe rozumie
interdyscyplinarnoĞü w rozwiązywaniu problemów

PZK_K12
PZK_K13

PZK_K14

samooceny,
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