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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW FORMACJI BIBLIJNEJ 
poziom studiów: studia podyplomowe  

Nazwa kierunku i kod 

programu wg USOS 

Kierunek: Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej 

WT-P-FW-FB 

 

Poziom kształcenia Studia podyplomowe 

Profil kształcenia  

Forma studiów  

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta 

 

Obszar/-y kształcenia nauki humanistyczne 

Dziedzina nauki i dyscyplina 

naukowa 

Nauki teologiczne 

Ró�nice w stosunku do innych 

programów o podobnie 

zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia 

prowadzonych na uczelni 

Nie ma podobnych 

Liczba uzyskanych punktów 

ECTS konieczna dla uzyskania 

tytułu zawodowego 

60 

 
 

Symbol Po uko�czeniu studiów podyplomowych absolwent: Odn. do ef. kszt.  

w zakresie nauk 
humanistycznych 

i społecznych 

Wiedza 

PFB_W01 ma pogł�bion� wiedz� o specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej teologii, w szczególno�ci w zakresie teologii 
biblijnej, któr� jest w stanie rozwija� i twórczo stosowa� w 
działalno�ci edukacyjnej i �rodowiskowej. 

 

PFB_W02 zna podstawow� terminologi� biblijn� i jej korzenie grecko-
łaci�skie. 

 

PFB_W03 ma uporz�dkowan�, pogł�bion� wiedz�, obejmuj�c� teorie i 
metodologi� teologii biblijnej, daj�c� mo�liwo�� specjalizacji.  

 

PFB_W04 ma uporz�dkowan�, pogł�bion� wiedz� z zakresu teologii biblijnej  
PFB_W05 zna główne zasady działalno�ci ewangelizacyjnej, pastoralnej, 

katechetycznej i charytatywnej Ko�cioła katolickiego, dialogu 
ekumenicznego i mi�dzyreligijnego 
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PFB_W06 zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz 
jego zagro�enia  

 

PFB_W07 ma pogł�bion� znajomo�� współczesnego nauczania Ko�cioła 
katolickiego szczególnie w zakresie interpretacji Biblii w Ko�ciele.  

 

PFB_W08 ma pogł�bion� wiedz� o powi�zaniach teologii z innymi 
dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi i 
społecznymi pozwalaj�c� na integrowanie perspektyw wła�ciwych 
dla kilku dyscyplin naukowych 

 

PFB_W09 ma podstawow� wiedz� o głównych kierunkach rozwoju 
współczesnej biblistyki 

 

PFB_W10 ma pogł�bion� wiedz� o współczesnych dokonaniach, o�rodkach i 
szkołach badawczych w zakresie teologii biblijnej.  

 

PFB_W11 rozumie kulturotwórcz� rol� Ko�cioła i teologii, zarówno w 
aspekcie historycznym, jak i społecznym  

 

PFB_W12 ma ogóln� znajomo�� zasad interpretacji tekstu biblijnego  
PFB_W13 ma pogł�bion� wiedz� o kompleksowej naturze j�zyka oraz o 

historycznej zmienno�ci jego znacze� i ich konsekwencjach dla 
teologii oraz interpretacji Biblii (szczególnie w zakresie jej 
przekładu) oraz elementarn� wiedz� dotycz�c� procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 
prawidłowo�ci i zakłóce� 

 

PFB_W14 ma podstawow� wiedz� o instytucjach kultury i orientacj� we 
współczesnym �yciu kulturalnym, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem szeroko rozumianej kultury biblijnej 

 

PFB_W16 ma rozszerzon� wiedz� o człowieku jako twórcy kultury biblijnej, 
pogł�bion� w zakresie aktywno�ci religijnej człowieka oraz zna 
wybrane koncepcje człowieka i �wiata oraz rozumie interakcje 
pomi�dzy wiar� a rozumem 

 

Umiej�tno�ci 

PFB_U01 potrafi samodzielnie wyszukiwa�, analizowa�, ocenia�, 
selekcjonowa� i integrowa� informacje z wykorzystaniem ró�nych 
�ródeł oraz formułowa� na tej podstawie krytyczne s�dy z 
wykorzystaniem ogólnej wiedzy biblijnej 

 

PFB_U02 posiada podstawowe umiej�tno�ci badawcze w zakresie analizy 
tekstów biblijnych, umiej�tno�� wykorzystania (w ogólnym 
zakresie) metod i narz�dzi badawczych słu��cych do wła�ciwej 
interpretacji Biblii.  

 

PFB_U03 posiada podstawowe umiej�tno�ci badawcze w zakresie dyscyplin 
pomocniczych teologii biblijnej (j�zyki biblijne, zasady 
hermeneutyki tekstu, podstawy analizy literackiej tekstu) 

 

PFB_U04 posiada umiej�tno�� interpretowania podstawowych �ródeł 
istotnych dla bada� biblijnych, z wykorzystaniem tekstów 
obcoj�zycznych 

 

PFB_U05 umie samodzielnie zdobywa� wiedz� i poszerza� umiej�tno�ci 
badawcze oraz podejmowa� autonomiczne działania zmierzaj�ce 
do rozwijania zdolno�ci i kierowania własnym rozwojem 
osobowym i karier� zawodow� 

 

PFB_U06 posiada umiej�tno�� integrowania wiedzy z ró�nych dyscyplin w 
zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w 
nietypowych sytuacjach profesjonalnych (np. w zakresie pracy 
parafialnej w zakresie prowadzenia grup biblijnych) 
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PFB_U07 potrafi integrowa� wiedz� z ró�nych subdyscyplin, odnajdywa� 
powi�zania pomi�dzy poszczególnymi elementami 
chrze�cija�skiego i pozachrze�cija�skiego (np. judaistycznego) 
dziedzictwa doktrynalnego  

 

PFB_U08 posiada umiej�tno�� merytorycznego argumentowania, 
prowadzenia merytorycznej dyskusji �wiatopogl�dowej dotycz�cej 
zagadnie� teologicznych i �ycia Ko�cioła, z wykorzystaniem 
własnych pogl�dów oraz pogl�dów zaczerpni�tych z literatury, 
formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych 
podsumowa� 

 

PFB_U09 umie prowadzi� dialog �wiatopogl�dowy, ekumeniczny i 
mi�dzyreligijny szczególnie w ramach interpretacji Biblii. 

 

PFB_U10 posiada umiej�tno�� formułowania opinii krytycznych o 
wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej i 
do�wiadczenia oraz umiej�tno�� prezentacji opracowa� 
krytycznych w ró�nych formach i w ró�nych mediach 

 

PFB_U11 potrafi nawi�zywa� współprac� z ró�nymi podmiotami 
działalno�ci edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i 
charytatywnej  

 

PFB_U12 potrafi twórczo wł�czy� si� w ró�ne formy działalno�ci 
ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej 
Ko�cioła katolickiego (np. poprzez przynale�no�� do stowarzysze� 
propaguj�cych szeroko rozumian� kultur� biblijn�) 

 

PFB_U13 potrafi porozumiewa� si� z wykorzystaniem ró�nych kanałów i 
technik komunikacyjnych, ze specjalistami z zakresu teologii oraz 
niespecjalistami, w j�zyku polskim i w wybranym j�zyku obcym, a 
tak�e popularyzowa� wiedz� o Biblii oraz wytworach kultury 
chrze�cija�skiej i jej instytucjach 

 

PFB_U14 posiada pogł�bion� umiej�tno�� przygotowywania ró�nych 
wypowiedzi na pi�mie w j�zyku polskim i z wykorzystaniem 
wybranego j�zyka obcego  

 

PFB_U15 posiada pogł�bion� umiej�tno�� przygotowania wyst�pie� ustnych, 
w j�zyku polskim i z wykorzystaniem wybranego j�zyka obcego  

 

PFB_U16 posiada podstawow� umiej�tno�� uwzgl�dniania w badaniach 
�ródeł w j�zyku j�zyku greckim oraz w j�zyku hebrajskim 
(biblijnym) 

 

PFB_U17 posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie ró�nych form 
komunikacji (indywidualnej i masowej, bezpo�redniej i 
zapo�redniczonej; wewn�trznej i zewn�trznej); konstruuje i 
prawidłowo interpretuje przekazy komunikacyjne. 

 

Kompetencje społeczne 

PFB_K01 ma krytyczn� �wiadomo�� poziomu własnej dojrzało�ci osobowej, 
nabytej wiedzy i umiej�tno�ci 

 

PFB_K02 rozumie potrzeb� intelektualnego oraz religijno-duchowego 
formowania si� przez całe �ycie, potrafi inspirowa� i organizowa� 
proces kształcenia si� innych osób oraz potrafi samodzielnie i 
krytycznie uzupełnia� wiedz� i umiej�tno�ci, rozszerzone o 
wymiar interdyscyplinarny 

 

PFB_K03 potrafi współdziała� i pracowa� w grupie, przyjmuj�c w niej ró�ne 
role 

 

PFB_K04 potrafi odpowiednio okre�li� priorytety słu��ce realizacji 
okre�lonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywa� 
wielokierunkowe skutki swojej działalno�ci 
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PFB_K05 ma �wiadomo�� zło�ono�ci rzeczywisto�ci i rozumie potrzeb� 
interdyscyplinarnego podej�cia do rozwi�zywanych problemów 

 

PFB_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i 
etyczno-moralne — zwi�zane z �yciem indywidualnym i 
społecznym 

 

PFB_K07 ma �wiadomo�� własnej, indywidualnej odpowiedzialno�ci za 
kształt �ycia społecznego, kultury, dziedzictwa chrze�cija�skiego 

 

PFB_K08 interesuje si� dokonaniami, o�rodkami i szkołami badawczymi w 
zakresie teologii biblijnej 

 

PFB_K09 uczestniczy w �yciu kulturalnym i interesuje si� aktualnymi 
wydarzeniami kulturalnymi 

 

PFB_K10 uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
chrze�cija�skiego i kulturowego regionu, kraju i Europy 

 

 


