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Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
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Liczba godzin

4 27
ćwiczenia 8 ZO0

wykład 20 ZO0

Razem 28 2

Koordynator
przedmiotu:

ks. dr REMIGIUSZ SZAUER

Prowadzący zajęcia: ks. dr REMIGIUSZ SZAUER

Cele przedmiotu:
Przekazanie wiedzy na temat procesu formowania się KNS w nurcie oficjalnym i naukowym; zapoznanie z podstawami
metodologicznymi KNS; nabycie wiedzy z zakresu historii nauczania społecznego Kościoła. Kształtowanie
umiejętności praktycznego wykorzystywania poznanej wiedzy kościelno-socjologicznej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu filozofii społecznej, teologii i historii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna pojęcia z zakresu metodologii KNS K_W01
K_W071 EP1

ma rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju KNS K_W03
K_W052 EP2

umiejętności

posiada umiejętność praktycznego posługiwania się
aparatem pojęciowym z zakresu KNS K_U011 EP3

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać
podstawową problematykę nauczania społecznego
Kościoła

K_U022 EP4

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę i przydatność pogłębionej wiedzy z
zakresu nauczania społecznego Kościoła K_K021 EP5

zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i przestrzega
poczynionych ustaleń K_K012 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: katolicka nauka społeczna: wprowadzenie

Forma zajęć: wykład

21. Misja Kościoła a KNS 7

22. Geneza kwestii społecznej 7

23. Terminologia i definicja rzeczowa 7

24. KNS według Jana Pawła II 7

25. Metoda KNS - nauka i czyn 7
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26. Podział źródeł KNS 7

27. Źródła KNS według Cz. Strzeszewskiego 7

28. Cechy charakterystyczne KNS 7

29. Ewolucja kwestii społecznej 7

110. Nauczanie społeczne a znaki czasu 7

111. Człowiek w centrum nauczania społecznego Kościoła 7

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Idee i instytucje społeczne w ST 7

22. Zasady i nakazy społeczne NT 7

23. Społeczna nauka Ojców Kościoła 7

24. Średniowiecze i czasy nowożytne 7

wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusjaMetody kształcenia

Borutka T. (2004): Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie

Majka J. (1987): Katolicka nauka społeczna. Studium historyczne-doktrynalne

Piwowarski W. (1998): ABC katolickiej nauki społecznej

Literatura podstawowa

Bełch K. (2007): Katolicka nauka społeczna. Podręcznik

Mazur J. (1992): Katolicka nauka społeczna. Skrypt dla studentów teologii

"Społeczeństwo. Studia. Prace badawcze. Dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła", 1995-

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu pisemnego - dłuższa wypowiedź pisemna. Warunkiem
dopuszczenia do sprawdzianu pisemnego jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego zaliczenia lektury i aktywnej obecności na zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny z zaliczenia wykładów + 1/2 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,75-
4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb).

Metoda obliczania oceny
końcowej

7 katolicka nauka społeczna: wprowadzenie Ważona

7 katolicka nauka społeczna: wprowadzenie [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,50

7 katolicka nauka społeczna: wprowadzenie [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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