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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWEGO STUDIUM TEOLOGII

PRAKTYCZNEJ
poziom studiów: studia podyplomowe
Nazwa

kierunku

i

kod

programu wg USOS

Kierunek: Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej
WT-P-FP-TP, WT-P-FG-TP,
WT-P-FLR-TP, WT-P-FSL-TP

Poziom kształcenia

Studia podyplomowe

Profil kształcenia
Forma studiów

podyplomowa

Tytuł zawodowy uzyskiwany

-

przez absolwenta
Obszar/-y kształcenia

nauki humanistyczne

Dziedzina nauki i dyscyplina

Nauki teologiczne

naukowa
Różnice 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

Odn. do efektów
Symbol

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

kształcenia
w zakresie nauk
humanistycznych
i społecznych

Wiedza

PSP_W01

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu teologii
praktycznej oraz zasad kierujących duszpasterstwem

PSP_W02

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
szczegółową wiedzę z zakresu teologii dogmatycznej i w
kontekście tej wiedzy potrafi omówić dogmaty chrystologiczne oraz
inne zagadnienia dotyczące roli Chrystusa i Kościoła.
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PSP_W03

zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej,
katechetycznej i charytatywnej Kościoła Katolickiego

PSP_W04

ma uporządkowana i pogłębioną wiedzę z zakresu liturgiki i
obrzędowości Kościoła Katolickiego

PSP_W05

posiada znajomość mechanizmów rządzących reklamą i sposobów
zaaplikowania ich do posługi kaznodziejskiej

PSP_W06

ma uporządkowaną wiedzę na temat wykorzystania współczesnych
mediów informacyjnych w duszpasterstwie

PSP_W07

posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą obecnego
polskiego prawa oświatowego i relacji między nim a nauką religii

PSP_W08

posiadł uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat relacji
państwo-Kościół

PSP_W09

ma

uporządkowaną

i

pogłębioną

wiedzę

dotyczącą

duszpasterskiego zastosowania przepisów prawa kanonicznego
PSP_W10

Rozumie prawidłowości zachodzące między wychowaniem a
postępowaniem dzieci i młodzieży, pomiędzy życiem rodzinnym a
życiem społecznym, moralnym i religijnym
Umiejętności

PSP_U01

posiada umiejętność interpretowania źródeł teologicznych a także
potrafi zastosować zdobytą wiedzę do konkretnych przypadków
praktycznych

PSP_U02

potrafi zastosować współczesne środki przekazu do celów
duszpasterskich i kaznodziejskich

PSP_U03

umie

zastosować

elementy

retoryki

w

przepowiadaniu

kaznodziejskim
PSP_U04

posiada
dyscyplin

umiejętność

integrowania

teologicznych

i

poza

wiedzy

z

różnorodnych

teologicznych, odnajdywać

powiązania pomiędzy nimi
PSP_U05

PSP_U06
PSP_U07

posiada
umiejętność
merytorycznego
argumentowania,
prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej
zagadnień teologiczno-duszpasterskich w oparciu o Magisterium
Ecclesiae oraz z wykorzystaniem własnych poglądów
umie prowadzić dialog ekumeniczny i międzyreligijny
na podstawie wiedzy teologicznej i doświadczenia potrafi
formułować opinie krytyczne na temat pewnych zjawisk
społecznych we współczesnym świecie oraz posiada umiejętność
prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach
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PSP_U08

potrafi podejmować współpracę z różnymi podmiotami życia
społecznego

w

zakresie

formacji,

edukacji,

działalności

charytatywnej i kulturalnej
PSP_U09

Umie

przeprowadzić

krytyczną

analizę

zjawisk

społeczno-

kulturowych w świetle nauk teologicznych oraz posiada zdolność
interpretacji poglądów oraz twierdzeń
PSP_U10

Umie integrować i zastosować praktycznie wiedzę z różnych
dziedzin duszpasterstwa oraz znajdować powiązania między nimi, a
także zastosować je wychowawczo i formacyjnie
Kompetencje społeczne

PSP_K01

Jest otwarty na życie wspólnotowe, posiada postawę twórczą,
podejmuje odważne decyzje dotyczące wartości moralnych

PSP_K02

rozumie

potrzebę

intelektualnego

oraz

religijno-duchowego

formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować
proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i
krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny
PSP_K03

identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i
etyczno-moralne

—

związane

z życiem indywidualnym i

społecznym
PSP_K04
PSP_K05

ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za
kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach

i

instytucjach

realizujących

działania

ewangelizacyjno-katechetyczne
PSP_K06

PSP_K07

uczestniczy w życiu kulturalnym i interesuje się aktualnymi
wydarzeniami
kulturalnymi;
ma
świadomość
własnej,
indywidualnej odpowiedzialności za współczesną kulturę; promuje
wydarzenia kulturalne nawiązujące do wartości chrześcijańskich
podejmuje konkretne formy duszpasterstwa, rozwija współpracę w
wielu dziedzinach życia eklezjalnego i społecznego oraz podejmuje
plany perspektywiczne

PSP_K08

realizuje zadania związane z poczuciem odpowiedzialności
wynikające

z

działalności

duszpasterskiej,

posiada

także

świadomość odpowiedzialności za życie społeczne
PSP_K09

umie uczestniczyć w przygotowaniu i kierowaniu działalnością
społeczną, potrafi przewidywać skutki społeczne i eklezjalne swojej
działalności
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PSP_K10

Formuje w sobie postawę odważną, podejmuje wyzwania, w
sytuacjach

zagrożenia

znajduje

oparcie

w

wartościach

wynikających z życia wewnętrznego pod kątem działalności
duszpasterskiej
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