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Zał�cznik  nr 5 do Uchwały nr 36/2012 Senatu UKSW 
z dnia 26 kwietnia 2012 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW TEOLOGII 

APOSTOLSTWA 
poziom studiów: studia podyplomowe  

Nazwa kierunku i kod 

programu wg USOS 

Kierunek: Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa 

WT-P-O-TA 

 

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 

PTA_W01 zna elementarn� terminologi� z zakresu nauk teologicznych, 
rozumie ich �ródła oraz zastosowania w obr�bie działalno�ci 
profesjonalnej 

 

PTA_W02 ma uporz�dkowan� i pogł�bion� wiedz� prowadz�c� do 
specjalizacji, szczegółow� wiedz� z zakresu teologii apostolstwa 

 

PTA_W03 ma rozszerzon� wiedz� o wezwaniu przez Boga do  
apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, zna zadania 
wynikaj�ce z powszechnego powołania do apostolstwa 

 

PTA_W04 zna historyczne aspekty zagadnienia apostolatu w Ko�ciele i 
�wiecie oraz sposoby ich zastosowania, posiada pogł�bion� 
wiedz� dotycz�c� uniwersalizmu apostolstwa w kulturze 
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człowieka 

PTA_W05 posiada znajomo�� procesu oraz uwarunkowa� rozwoju 
apostolstwa oraz duchowo�ci apostolskiej, posiada te� znajomo�� 
działa� podejmowanych w tej dziedzinie 

 

PTA_W06 posiada uporz�dkowan� i pogł�bion� wiedz�, prowadz�c� do 
specjalizacji w zakresie teologii apostolstwa 

 

PTA_W07 ma pogł�bion� wiedz� z zakresu teologii apostolstwa, jest w stanie 
zastosowa� w sposób profesjonalny i twórczy  

 

PTA_W08 ma rozszerzon� wiedz� dotycz�c� specyfiki powołania i �ycia  
apostolskiego, daj�c� mo�liwo�� rozszerzenia  

 

PTA_W09 posiada wiedz� dotycz�c� relacji �ycia apostolskiego człowieka do 
zagro�e� wynikaj�cych z zagro�e� wiary, posiada wiedz� metod 
pracy i profilaktyki 

 

PTA_W10 zna teologi� apostolstwa mał�e�stwa i rodziny, posiada 
uporz�dkowan� wiedz� dotycz�c� zakresu rozwoju działalno�ci 
apostolskiej rodziny jako Ko�cioła domowego, a tak�e działa� 
podejmowanych w sytuacji zagro�e�  

 

PTA_W11 posiada wiedz� dotycz�c� apostolatu w relacji do teologii 
pastoralnej i katechetyki 

 

PTA_W12 zna proces oraz uwarunkowania rozwoju religijno – duchowego, 
posiada wiedz� dotycz�c� zagro�e� działalno�ci apostolskiej oraz 
ich skutków wynikaj�cych z czynników kulturowych oraz 
cywilizacyjnych 

 

PTA_W13 posiada wiedz� dotycz�c� etapów rozwojowych człowieka w 
odniesieniu do podejmowanych działa� apostolskich oraz 
specyfik� analizy teologiczno – pedagogicznej zagadnienia 

 

PTA_W14 posiada wiedz� o człowieku twórcy kultury, pogł�bion� w zakresie 
aktywno�ci apostolskiej, zna relacje zachodz�ce mi�dzy rozwojem 
kultury oraz religijno�ci człowieka i jego apostolstwa  

 

Umiej�tno�ci 

PTA_U01 zna, rozpoznaje i umie posługiwa� si� terminologi� teologiczn� 
w zakresie teologii apostolstwa, potrafi selekcjonowa� oraz 
wybiera� informacje oraz na tej postawie formułowa� s�dy i 
oceny 

 

PTA_U02 potrafi okre�li� i wykorzysta� rozmaite �ródła badawcze w 
zakresie teologii apostolstwa, które prowadz� do analizy oraz 
syntezy, posiada umiej�tno�� doboru �rodków badawczych 
prowadz�cych do rozwi�zywania zło�onych problemów 

 

PTA_U03 posiada umiej�tno�� integrowania wiedzy z ró�norodnych 
dyscyplin teologicznych i poza-teologicznych, odnajdywa� 
powi�zania pomi�dzy nimi  
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PTA_U04 posiada umiej�tno�� interpretowania �ródeł teologicznych, 
potrafi zastosowa� zdobyt� wiedz� do konkretnych przypadków 
praktycznych 

 

PTA_U05 potrafi interpretowa� zachowania ludzkie w sytuacjach �ycia 
religijno-społecznego, posiada kompetencje komunikacyjne 

 

PTA_U06 potrafi samodzielnie wyszukiwa�, analizowa�, dokonywa� 
selekcji oraz integrowa� informacje z ró�nych �ródeł, na ich 
podstawie potrafi formułowa� krytyczne s�dy z wykorzystaniem 
wiedzy z zakresu teologii apostolstwa 

 

PTA_U07 posiada zdolno�� rozeznawania oraz okre�lania, poszukiwania 
oraz analizowania, na tej podstawie wydawa� krytyczne s�dy 

 

PTA_U08 posiada umiej�tno�� wła�ciwego zastosowania metod 
badawczych, które na gruncie teologii apostolstwa pozwalaj� 
okre�li� sytuacj� człowieka wobec jego powołania �yciowego, 
umie oceni� i wła�ciwie zakwalifikowa� sytuacj� 

 

PTA_U09 potrafi rozpozna� warto�� wytworów kultury ludzkiej i ich 
znaczenie dla rozwoju człowieka, przeprowadzi� krytyczn� 
analiz� zastosowaniem wła�ciwych metod formacji apostolskiej 

 

PTA_U10 potrafi rozeznawa� sytuacje na tle apostolskim w oparciu o tre�ci 
teologiczne, posiada umiej�tno�� oceny oraz ingerencji  

 

PTA_U11 potrafi podejmowa� współprac� z ró�norodnymi podmiotami 
�ycia społecznego w zakresie formacji, edukacji, działalno�ci 
charytatywnej oraz kulturalnej 

 

PTA_U12 potrafi przeprowadzi� krytyczn� analiz� zjawisk społeczno – 
kulturowych w �wietle nauk teologicznych, posiada umiej�tno�� 
interpretacji pogl�dów oraz twierdze� zgodnie z porz�dkiem 
działalno�ci apostolskiej 

 

PTA_U13 potrafi integrowa� i zastosowa� wiedz� z ró�nych subdyscyplin 
teologii apostolstwa, znajdowa� powi�zania z mo�liwo�ci� 
zastosowania wychowawczo – formacyjnego 

 

PTA_U14 posiada umiej�tno�� formowania opinii krytycznych o 
wytworach ludzkiej kultury na podstawie wiedzy teologicznej z 
zakresu teologii apostolstwa oraz prezentacji w ró�nych formach 
i mediach 

 

Kompetencje społeczne 

PTA_K01 posiada krytyczn� postaw� wobec swojej osoby, własnej 
dojrzało�ci i rozumie potrzeb� ustawicznego rozwoju 

 

PTA_K02 w sposób wła�ciwy okre�la sytuacj� zarówno własn� jak równie� 
innych, potrafi okre�li� priorytety słu��ce realizacji okre�lonego 
celu apostolskiego, zwłaszcza w zakresie ewangelizacji i odnowy 
porz�dku doczesnego; potrafi umiej�tnie planowa� okre�lone 
działania formacyjne 
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PTA_K03 na podstawie dogł�bnej samo�wiadomo�ci oraz  samooceny, 
potrafi wprowadza� w ró�ne dziedziny apostolstwa poznane 
tre�ci 

 

PTA_K04 potrafi podj�� współprac� w grupie w ramach apostolstwa 
zorganizowanego, podejmuj�c odpowiedzialne role do 
spełnienia, posiada umiej�tno�� kierowania sob�, podejmuje 
odpowiedzialno�� za kształt �ycia społecznego 

 

PTA_K05 ma �wiadomo�� konieczno�ci ci�głego rozwoju integralnego 
własnej osobowo�ci, rozumie potrzeb� ustawicznego kształcenia 
si� i rozwijania na drodze apostolskiego do�wiadczenia 

 

PTA_K06 podejmuje konkretne formy �ycia apostolskiego, rozwija 
współprac� w wielu dziedzinach apostolatu eklezjalnego oraz 
społecznego, podejmuje perspektywiczne plany oraz projekty 

 

PTA_K07 umiej�tnie rozeznaje i rozstrzyga dylematy, �wiadomy swojej 
to�samo�ci apostolskiej posiada �wiadomo�� odpowiedzialno�ci 
zarówno za własn� osob�, jak równie� za innych 

 

PTA_K08 realizuje zadania zwi�zane z poczuciem odpowiedzialno�ci 
wynikaj�ce z porz�dku działalno�ci apostolskiej, posiada tak�e 
�wiadomo�� odpowiedzialno�ci za kształt �ycia społecznego w 
odniesieniu do ideału apostoła 

 

PTA_K09 posiada �wiadomo�� warto�ci apostolatu w �yciu mał�e�skim 
oraz rodzinnym, potrafi rozstrzyga� dylematy religijne oraz 
moralne, rozumie potrzeb� interdyscyplinarno�ci w 
rozwi�zywaniu problemów 

 

PTA_K11 
 

jest otwarty na apostolstwo wspólnotowe, posiada postaw� 
kreatywn�, podejmuje odwa�ne decyzje dotycz�ce warto�ci 
znacz�cych dla chrze�cija�skiego posłannictwa w danym 
�rodowisku społecznym, w dziedzinie narodowej i 
mi�dzynarodowej 

 

PTA_K12 
 

formuje w sobie postaw� odwa�n�, podejmuje zdecydowanie 
wyzwania, w sytuacja zagro�enia znajduje oparcie w warto�ciach 
wynikaj�cych z �ycia wewn�trznego pod k�tem działalno�ci 
apostolskiej 

 

PTA_K13 umiej�tnie rozpoznaje poszczególne etapy rozwoju 
psychicznego, i religijnego, zarówno w stosunku do siebie, jak 
równie� innych, kształtuje kultur� opart� na warto�ciach 
ewangelicznych, potrafi rozwi�zywa� powa�ne dylematy w 
poszczególnych okresach rozwojowych, posiada szeroki zakres 
umiej�tno�ci komunikacji, zwłaszcza w�ród młodzie�y 

 

PTA_K14 maj�c wiedz� i �wiadomo�� zło�ono�ci sytuacji współczesnej 
kultury potrafi wła�ciwie oceni� konkretny problem, ale tak�e 
rozumie interdyscyplinarno�� w rozwi�zywaniu problemów 

 

 
 


