Załącznik do Uchwały Nr 71/2015 Senatu UKSW
z dnia 22 maja 2015 r.

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.
Nazwa
kierunku
studiów
i
kod
programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł
zawodowy
uzyskiwany
przez
absolwenta
Obszar/-y kształcenia
Dziedzina nauki
i dyscyplina naukowa
Różnice w stosunku
do innych programów
o
podobnie
zdefiniowanych
celach i efektach
kształcenia
prowadzonych
na
uczelni
Liczba
punktów
ECTS konieczna dla
uzyskania
tytułu
zawodowego

Studia Podyplomowe „Prawno – gospodarcze aspekty zarządzania
parafią”
studia podyplomowe

obszar nauk społecznych
dziedzina nauk prawnych, prawo
brak programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na uczelni

60

symbol

ZP_W01
Tabela
odniesień ZP_W02
efektów
kierunkowych
do
efektów obszarowych
ZP_W03
ZP_W04
ZP_W05

Efekt kształcenia
absolwenta

dla Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie
nauk społecznych

Wiedza
Ma wiedzę z zakresu
podstaw zarządzania
instytucjami kościelnymi
Ma wiedzę dotyczącą
polityki podatkowej
państwa, także w
odniesieniu do instytucji
kościelnych
Zna zagadnienia
dotyczące finansów i
rachunkowości parafii
Zna
sposoby
pozyskiwania i rozliczania
funduszy europejskich
Ma podstawową wiedzę z
zakresu prawa cywilnego i
administracyjnego oraz
ochrony danych
osobowych w
funkcjonowaniu parafii

ZP_W06

ZP_W07
ZP_W08

ZP_W09

ZP_W10
ZP_W11

ZP_W12

ZP_W13

ZP_W14

ZP_W15

ZP_W16

Definiuje problemy z
zakresu prawa
budowlanego, ochrony
środowiska oraz ustawy o
ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami w
zakresie działalności
parafii
Ma wiedzę w zakresie
prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych
Wyjaśnia podstawowe
definicje i zagadnienia z
zakresu prawa
wyznaniowego
Wyjaśnia podstawy
nowoczesnego marketingu
oraz reguły public
relations w działaniach
instytucji kościelnych
Ma wiedzę dotyczącą
psychologii relacji
społecznych
Zna sposoby
pozyskiwania i obsługi
kredytu oraz środków
finansowych ze źródeł
niepublicznych
Ma wiedzę na temat
prowadzenia działalności
gospodarczej przez
wspólnoty religijne
Definiuje
międzynarodowy wymiar
działalności wspólnot
religijnych
Zna sposoby zarządzania
nieruchomościami oraz
instytucjami
edukacyjnymi,
wychowawczymi i
charytatywnymi, w
odniesieniu do podmiotów
kościelnych
Wyjaśnia sposoby
zarządzania
duszpasterstwem
specjalnym i
specjalistycznym oraz
kulturą i sportem
Ma wiedzę dotyczącą
zarządzania działaniami
wobec bezrobocia, biedy i

ZP_W17

ZP_U01
ZP_U02

ZP_U03
ZP_U04

ZP_U05
ZP_U06
ZP_U07
ZP_U08

ZP_U09

ZP_K01

ZP_K02
ZP_K03

ZP_K04
ZP_K05

innych problemów
społecznych
Ma wiedzę dotyczącą
organizowania turystyki
religijnej
Umiejętności
Potrafi wyjaśnić na czym
polega współpraca parafii
z instytucjami otoczenia
Potrafi zastosować
zdobytą wiedzę do
rozwiązania
podstawowych
problemów podatkowych
parafii
Umie sporządzić wniosek
o fundusze europejskie
Potrafi zbudować
wizerunek wspólnoty
religijnej w jej
bezpośrednim otoczeniu
Wykorzystuje świadomie
zasady skutecznego
komunikowania się
Potrafi komunikować się z
wiernymi, również w
Internecie
Umie wykorzystać
systemy informatyczne w
zarządzaniu parafią
Potrafi zarządzać własną
aktywnością oraz ludźmi
w organizacjach
hierarchicznych
Potrafi przygotować
wystąpienie publiczne
Kompetencje społeczne
Ma świadomość znaczenia
zasad etyki w
kształtowaniu relacji
między parafią a
otoczeniem
Umie negocjować i
rozwiązywać konflikty
Zna konsekwencje
wpływu parafii na
funkcjonowanie
wspólnoty
Potrafi pracować w grupie
i przyjmować w niej
określone role
Rozumie potrzebę

ZP_K06

występowania w roli
negocjatora albo
mediatora w sytuacjach, w
których prawo
obowiązujące wskazuje
mediację jako zalecany
sposób rozstrzygania
sporów prawnych
Prawidłowo łączy
myślenie i działanie
dotyczące zarządzania
instytucją kościelną z
kreatywnością i
przedsiębiorczością

