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KLASYFIKACJA ISCED

teologia

1 Wydział Wydział Teologiczny

2 Jednostka organizacyjna prowadząca studia Wydział Teologiczny

3 Nazwa kierunku studiów teologia

4 Poziom kształcenia studia jednolite magisterskie

5 Forma studiów (podać wszystkie formy) stacjonarne, niestacjonarne

6 Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia,  do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszary: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych,
Dziedziny: dziedzina nauk teologicznych, dziedzina nauk humanistycznych,
dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk prawnych,
Dyscypliny: nauki teologiczne, filozofia, historia, językoznawstwo,
religioznawstwo, socjologia, prawo kanoniczne,
Dyscyplina wiodąca: nauki teologiczne

7 Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk humanistycznych (74,54%), obszar nauk społecznych
(18,17%)

8 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister

9 Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Studia na tym kierunku dają ogólne wykształcenie teologiczne,
przygotowujące zarówno do podjęcia pracy w szkole (nauczanie religii), jak
i dające szansę podejmowania różnych zajęć tam, gdzie pracodawca ceni
sobie odniesienie do systemu wartości chrześcijańskich.
Absolwent kierunku posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę
teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu filozofii. Zdobywa też ogólną
wiedzę dotyczącą różnorakich treści i problemów z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka
nowożytnego, umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z
dziedziny nauk teologicznych. Jest przygotowany do pracy w różnego
rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się
działalnością edukacyjno-kulturalną oraz profilaktyką społeczną. Oprócz
przygotowania do podjęcia pracy zawodowej absolwent posiada wiedzę i
umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych.
W trakcie studiów (po pierwszym roku) student może wybrać
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9 Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

przewidzianą w programie kształcenia specjalność nauczycielską. Po
odbyciu oferowanego w ramach tej specjalności kształcenia
nauczycielskiego (zgodnego z wymogami MNiSW) absolwent może być
nauczycielem religii w szkołach objętych systemem oświaty.

10 Możliwości dalszego kształcenia: Absolwent kierunku jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w postaci
specjalizacji w ramach studiów trzeciego stopnia - przede wszystkim w
zakresie nauk teologicznych.

11 Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Prowadzenie kierunku teologia na Uniwersytecie Szczecińskim wpisuje się
w jego misję i strategię rozwoju, zgodnie z następującymi ideami Uczelni
zapisanymi w Strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020:
* Uczelnia "pielęgnuje w swych badaniach wielokulturowe dziedzictwo
Pomorza".
* Stawia sobie za cel "oparte na wzajemnym szacunku i w poczuciu
solidarności budowanie samorządnej wspólnoty uczonych różnych
dyscyplin, studentów, doktorantów, kadry administracyjnej, działających w
poczuciu pełnienia wyjątkowej służby społecznej dla dobra, mądrości,
wolności i prawdy".
* Realizacja tej misji nadrzędnej przebiegać ma "w duchu demokracji,
dialogu i tolerancji oraz poszanowania godności ludzkiej, a przede
wszystkim wolności badań naukowych i treści nauczania. Obejmować
będzie szeroki zakres nauk: humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych i ścisłych. Bogata i różnorodna oferta kształcenia zostanie
dostosowana do wyzwań współczesności".
* Uczelnia zamierza "przygotowywać kadry rozumiejące otaczający świat,
świadome własnych zdolności i talentów, posiadające umiejętności
współdziałania dla dobra powszechnego oraz odpowiedzialności za losy
ojczyzny i świata".
* Chce dążyć do "umiejętnego pogodzenia tego, co lokalne i powszechne,
osobiste i uniwersalne. Szczególna historia i położenie Uczelni wymaga
rozumienia ducha tolerancji i chęci poznawania odmiennych kultur, religii,
idei i obyczajów".
* "Badania podstawowe w fizyce, matematyce, przyrodzie, naukach o
ziemi, w naukach prawnych, ekonomicznych, w szeroko rozumianej
humanistyce, filologii, teologii mogą być dobrym wkładem Uczelni i jej kadr
w poprawę konkurencyjności polskiej nauki".

Prowadzenie kierunku teologia na Wydziale Teologicznym wynika
bezpośrednio z celów i natury tegoż Wydziału, sformułowanych w
Regulaminie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego:
* "Zakres badań naukowych i kształcenia studentów rozciąga się na nauki
teologiczne, filozoficzne i humanistyczne, wymagane do pełnego studium
teologii".
* "Na kierunku teologia zgłębia się doktrynę katolicką, opartą na Bożym
Objawieniu, czyniąc to zgodnie z właściwą sobie metodą naukową, a
ponadto rozwiązuje się współczesne problemy ludzkie w świetle
Objawienia Bożego".
* Do zadań Wydziału w szczególności należy "naukowe przygotowanie
alumnów wyższych seminariów duchownych do kapłaństwa, z
zachowaniem Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia zatwierdzonego
przez Stolicę Apostolską" oraz "kształcenie osób świeckich i zakonnych do
pracy katechetycznej w szkole oraz w różnych sektorach duszpasterskiej
działalności Kościoła".

12 Wymagania wstępne: Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich absolwentów szkół
średnich, którzy interesują się katolicką nauką o wierze, uważają jej treści
za istotne dla życia własnego i społeczeństwa oraz uwzględniają ją w
swoich planach pracy zawodowej. Kandydaci na studia nie muszą zdawać
egzaminów wstępnych. Przyjmowani są na drodze konkursu na podstawie
punktów / ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym.
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