Ocena programowa
Profil ogólnoakademicki

Raport samooceny

––––––––––––––––
Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:

Uniwersytet Szczeciński
Al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin

Nazwa ocenianego kierunku studiów: TEOLOGIA
1. Poziom studiów: studia jednolite magisterskie
2. Forma studiów: studia stacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: nauki teologiczne, psychologia
a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz
z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie
punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Punkty ECTS

Nazwa dyscypliny wiodącej

liczba

%

264

88

nauki teologiczne

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla
pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
L.p.

Nazwa dyscypliny

1

psychologia

Punkty ECTS
liczba

%

36

12

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów
Efekty uczenia się dla kierunku teologia
z odniesieniami do charakterystyk drugiego stopnia PRK
Symbol
efektów
uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się
Absolwent studiów jednolitych magisterskich:

Odniesienie do
charakterystyk
II stopnia PRK
poziom 7

WIEDZA
K_W01

zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię, wybrane fakty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu teologii katolickiej

P7S_WG

K_W02

posiada znajomość wybranych faktów i zjawisk oraz dotyczących ich metod i teorii
wyjaśniających zależności między nimi, stanowiących wiedzę ogólną z zakresu
filozofii, historii Kościoła i prawa kanonicznego

P7S_WG

K_W03

zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej
w ramach teologii biblijnej, systematycznej i praktycznej

P7S_WG

K_W04

zna główne trendy rozwojowe we współczesnej teologii biblijnej, systematycznej
i praktycznej

P7S_WG

K_W05

posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą
zagadnienia kluczowe dla rozumienia natury człowieka, jego religijności, rozwoju
osobowego oraz relacji społecznych

P7S_WG
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K_W06

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, do których odnosi
się lub które podejmuje nauczanie Kościoła katolickiego

P7S_WK

K_W07

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad działania Kościoła katolickiego i jego instytucji
oraz przedsiębiorczości możliwej w ramach tych działań - zwłaszcza w polskich
warunkach prawnych

P7S_WK

K_W08

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła
i prawa kanonicznego - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy
i innowacyjnie wykonywać zadania poprzez:
- właściwy dobór źródeł naukowych oraz informacji z nich pochodzących,
dokonywanie ich oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji
i prezentacji tych informacji;
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych

P7S_UW

K_U02

umie formułować i analizować problemy badawcze oraz przedstawiać i testować
hipotezy związane z tymi problemami, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania,
syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy teologicznej,
filozoficznej i z zakresu dyscyplin pomocniczych

P7S_UW

K_U03

potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu
wybranych problemów z zakresu etyki, teologii moralnej i prawa kanonicznego

P7S_UW

K_U04

potrafi uwzględniać w badaniach źródła w języku łacińskim i greckim na poziomie
podstawowym w zakresie specjalistycznej terminologii

P7S_UK
P7S_UW

K_U05

ma umiejętność komunikowania się na tematy teologiczno-filozoficzne ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, przekazywania innym zdobytej wiedzy oraz
prowadzenia debaty, zwłaszcza światopoglądowej

P7S_UK

K_U06

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej
terminologii

P7S_UK

K_U07

posiada umiejętność kierowania pracą zespołu i współpracy z innymi osobami
w ramach zadań związanych z działalnością Kościoła

P7S_UO

K_U08

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
i ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

jest przekonany o potrzebie krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
dotyczących szeroko rozumianego światopoglądu chrześcijańskiego

P7S_KK

K_K02

uznaje znaczenie wiedzy teologicznej oraz potrzebę korzystania z opinii ekspertów
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

P7S_KK

K_K03

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, zwłaszcza w ramach działalności
Kościoła katolickiego i zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej

P7S_KO

K_K04

jest gotów do inicjowania i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego,
przede wszystkim w kontekście działalności Kościoła katolickiego

P7S_KO

K_K05

ma przekonanie o konieczności odpowiedzialnego pełnienia roli teologa
i podtrzymywania jego etosu oraz działania na rzecz przestrzegania etyki
chrześcijańskiej w zmieniających się uwarunkowaniach społecznych

P7S_KR

K_K06

ma motywację do uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa
chrześcijańskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy

P7S_KR
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Efekty uczenia się dla specjalności nauczycielskiej
z odniesieniami do standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Symbol
efektów
uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się
Absolwent specjalności nauczycielskiej:

Odniesienie
do standardów
nauczycielskich

WIEDZA – zna:
W01

podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych
środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących

1.1.1

W02

klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się
i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne

1.1.2

W03

procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości
i zakłócenia

1.1.12

W04

rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów

1.1.3

W05

strukturę i funkcje systemu oświaty - cele, podstawy prawne, organizację
i funkcjonowanie, instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także
alternatywne formy edukacji

1.1.8
1.1.9

W06

normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej
w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

1.1.4

W07

treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem

1.1.14

W08

metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów
internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć

1.1.15

W09

zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły
dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania, sposoby
projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej

1.1.6
1.1.7

W10

prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością; zagadnienie edukacji włączającej,
a także sposoby realizacji zasady inkluzji

1.1.10
1.1.5

W11

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także
zasady udzielania pierwszej pomocy

1.1.11

W12

podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy
funkcjonowania narządu wzroku i równowagi

1.1.13

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
U01

obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem
wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów

1.2.1

U02

adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów
materiały i środki oraz metody pracy w celu projektowania i efektywnego
realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

1.2.2

U03

rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować
i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność
i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym

1.2.3
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U04

projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych
potrzeb edukacyjnych uczniów, a także programy wychowawczo-profilaktyczne
w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do
uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli

1.2.4
1.2.5

U05

tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy
nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania
pożądanych efektów wychowania i kształcenia, podejmować pracę z uczniami
rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, rozwijać kreatywność
i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów

1.2.6
1.2.7
1.2.8

U06

właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach
samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów, wykorzystywać proces
oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy
nad własnym rozwojem, skutecznie realizować działania wspomagające uczniów
w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych

1.2.10
1.2.14

U07

monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym
szkoły, animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych
uczniów, odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia,
z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku

1.2.9
1.2.11
1.2.13

U08

pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi
z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym,
pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub
z ograniczoną znajomością języka polskiego

1.2.12

U09

poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku
uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu

1.2.15

U10

posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu

1.2.16

U11

udzielać pierwszej pomocy

1.2.17

U12

samodzielnie rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem
różnych technologii i źródeł, w tym obcojęzycznych

1.2.18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:
K01

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności
zawodowej

1.3.1

K02

budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu między wszystkimi
podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami
ucznia

1.3.2

K03

porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji
emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia atmosfery
sprzyjającej dobrej komunikacji

1.3.3

K04

podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji
włączającej

1.3.4

K05

uczestniczenia w projektowaniu działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
pracy szkoły lub placówki systemu oświaty

1.3.6

K06

odpowiedzialnej pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy
z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów
i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej na rzecz dobra uczniów
i środowiska lokalnego, uwzględniając specyfikę tego środowiska

1.3.5
1.3.7
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Efekty uczenia się dla specjalności komunikacja interpersonalna i społeczna
z odniesieniami do charakterystyk drugiego stopnia PRK
Symbol
efektów
uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się
Absolwent specjalności komunikacja interpersonalna i społeczna:

Odniesienie do
charakterystyk
II stopnia PRK
poziom 7

WIEDZA

SK_W01

SK_W02
SK_W03
SK_W04

SK_W05

SK_W06
SK_W07

ma rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej zagadnień
dotyczących komunikacji interpersonalnej i społecznej oraz o ich powiązaniach
z naukami teologicznymi; zna terminologię używaną w odniesieniu do kwestii
komunikacyjnych
ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych koncepcjach i poglądach na temat
komunikacji interpersonalnej i społecznej, rozumie ich zróżnicowane uwarunkowania
ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie komunikacji - w aspekcie
psychicznym, społecznym i duchowym
posiada szczegółową wiedzę o procesach komunikowania interpersonalnego
i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem ich prawidłowości i zakłóceń,
oraz o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach
ma rozszerzoną wiedzę na temat rozpoznawania istotnych problemów typowych
dla komunikacji i relacji międzyludzkich oraz sposobów pomagania osobom
i grupom w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych i wymagających wsparcia
zna i rozumie fundamentalne dylematy dotyczące realizowania się człowieka jako
istoty społecznej we współczesnym świecie, ujmując je w świetle nauczania Kościoła
katolickiego
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm teologicznych, moralnych
i prawnych w obszarze funkcjonowania grup społecznych

P7S_WG

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG/WK

P7S_WG

P7S_WK
P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
SK_U01
SK_U02
SK_U03

SK_U04

SK_U05
SK_U06

posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, obserwowania i analizowania
różnych kwestii i zjawisk dotyczących komunikacji interpersonalnej i społecznej oraz
ich interpretowania
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu rozpoznawania i diagnozowania
złożonych problemów komunikacyjnych oraz rozwiązywania tych problemów
posługując się odpowiednimi normami prawnymi, moralnymi i teologicznymi potrafi
wybrać i zastosować sposób postępowania właściwy dla danego działania
dotyczącego komunikacji
ma rozwinięte umiejętności komunikacyjne: potrafi sprawnie porozumiewać się
zarówno ze specjalistami w zakresie studiowanej problematyki, jak i z osobami
potrzebującymi wsparcia, negocjacji i mediacji
posiada umiejętność prezentowania własnych projektów i rozwiązań, popierania ich
pogłębioną argumentacją, także z wykorzystaniem znajomości dobrych praktyk,
kierując się przy tym zasadami etycznymi i nauką Kościoła katolickiego
potrafi kierować pracą w grupie, umie wyznaczać wspólne cele działania oraz
podejmować indywidualne i zespołowe działania profesjonalne

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW

P7S_UK

P7S_UW/UK
P7S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SK_K01
SK_K02

SK_K03

jest gotów do uznawania znaczenia posiadanej wiedzy dla budowania właściwych
relacji interpersonalnych i społecznych w środowisku życia
jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk
i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz
tworzenia atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji
ma motywację do podejmowania decyzji związanych z kształtowaniem pozytywnych
relacji międzyludzkich oraz do projektowania działań zmierzających do doskonalenia
funkcjonowania osób i grup
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy / stanowisko / funkcja pełniona w uczelni

Piotr Goniszewski
(przewodniczący zespołu)

dr / adiunkt / zastępca dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych

Sławomir Bukalski

dr hab. / profesor uczelni / kierownik Katedry Teologii Praktycznej

Kazimierz Dullak

dr hab. / profesor uczelni / prodziekan ds. studenckich

Cezary Korzec

dr hab. / profesor uczelni / koordynator kierunku teologia

Romuald Jankiewicz

dr / kierownik Sekcji ds. Kształcenia Wydziału Teologicznego

Magdalena Śledziewska

mgr / kierownik Sekcji ds. Studenckich Wydziału Teologicznego

Krzysztof Wodzyński

mgr / samodzielny referent w Sekcji ds. Kształcenia Wydziału Teologicznego
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Prezentacja uczelni
Uniwersytet Szczeciński rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 1985/86, rozwijając
dynamicznie tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.
To obecnie największa na Pomorzu Zachodnim, zatrudniająca około 1000 nauczycieli akademickich i 760
pracowników administracyjnych uczelnia wyższa, spełniająca wszystkie wymagania ustawowe.
W skład Uniwersytetu wchodzi 7 wydziałów. Jednym z nich jest Wydział Teologiczny. Został on utworzony
9 stycznia 2004 roku na podstawie umowy między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. Wydział
Teologiczny jest integralną jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej działalności
naukowo-dydaktycznej rządzi się przepisami obowiązującymi państwowe szkolnictwo wyższe, Statutem
Uniwersytetu oraz przepisami kościelnymi zawartymi w dokumentach Kościoła, głównie w Konstytucjach
apostolskich o uniwersytetach i wydziałach kościelnych Sapientia christiana (1979) i Veritatis gaudium
(2017). Ma taki sam status jak pozostałe wydziały Uniwersytetu; ponieważ jednak jest jednocześnie
wydziałem kościelnym, nadzór nad nim – oprócz właściwego ministra oraz rektora i senatu – sprawuje
także Wielki Kanclerz Wydziału, którym jest każdorazowy metropolita szczecińsko-kamieński. Wydział
Teologiczny posiada własny Statut (zatwierdzony przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej).
W skład Uniwersytetu wchodzi 18 instytutów – odpowiadających poszczególnym dyscyplinom naukowym.
Jednym z nich jest Instytut Nauk Teologicznych. Należą do niego nauczyciele akademiccy prowadzący
działalność naukową w zakresie dyscypliny nauki teologiczne i prowadzący zajęcia dydaktyczne na
Wydziale Teologicznym.
Uczelnia w ramach oferty dydaktycznej prowadzi studia na około 80 kierunkach. Jednym z nich jest
kierunek teologia, na którym studia prowadzone są przez Wydział Teologiczny. Kierunek teologia
prowadzony na tym Wydziale ukształtował się na bazie koncepcji kształcenia, która jest w ogólnym zarysie
jednakowa na wszystkich wydziałach teologicznych w Polsce. Wynika to z jednej strony z faktu, że kierunek
ten ma swoją długą i utrwaloną tradycję akademicką, a z drugiej strony z faktu istnienia określonych norm
Kościoła rzymskokatolickiego co do struktury tych studiów.
Teologia uznana została w Uniwersytecie Szczecińskim za jeden z „kierunków strategicznych”. Oznacza to,
że jako kierunek klasyczny o wielowiekowej tradycji akademickiej odznacza się szczególną ważnością
dla Uczelni i jest traktowany w taki sposób, aby jego istnienie nie zostało zagrożone.
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
1.1. Koncepcja i cele kształcenia
Związek koncepcji kształcenia z misją uczelni, wydziału i strategią ich rozwoju
Jednolite studia magisterskie na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym US prowadzone są myślą
o tych, 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. 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.
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
2019-2028: (zob. załącznik nr 1 w materiałach dodatkowych)
 „Na Uniwersytecie Szczecińskim są podejmowane problemy badawcze w szerokim zakresie nauk:
humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych, o kulturze fizycznej i teologicznych,
w wymiarze interdyscyplinarnym i międzynarodowym”.
 „Ważną misją Uniwersytetu jest troska o dziedzictwo kulturowe naszej ojczyzny i całej jednoczącej
się Europy oraz dbałość o upowszechnianie uniwersalnych wartości humanistycznych”.
 „Uniwersytet Szczeciński twórczo współpracując na zasadzie partnerstwa z otoczeniem,
przygotowuje studentów do aktywności obywatelskiej, pełnienia ważnych ról społecznych,
politycznych i gospodarczych. Absolwenci cechują się umiejętnościami rozumienia otaczającego
świata, akceptując jego złożoność i różnorodność społeczną oraz współdziałania dla dobra
powszechnego w duchu tolerancji i poszanowania praw człowieka”.
Prowadzenie kierunku teologia na Wydziale Teologicznym wynika bezpośrednio z założeń i celów tegoż
Wydziału, sformułowanych w Statucie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (zob.
załącznik nr 2 w materiałach dodatkowych).
Związek kształcenia z działalnością naukową prowadzoną na Uniwersytecie
Uniwersytet Szczeciński jest uczelnią prowadzącą obecnie badania naukowe w zakresie 18 różnych
dyscyplin naukowych. Kierunek teologia jest przyporządkowany do dwóch spośród tych dyscyplin: do nauk
teologicznych jako do dyscypliny wiodącej oraz do psychologii jako dyscypliny dodatkowej.
Za poziom każdej dyscypliny naukowej w Uczelni odpowiedzialny jest osobny Instytut – za dyscyplinę nauk
teologicznych odpowiada Instytut Nauk Teologicznych. W ramach Instytutu działają 3 katedry: Katedra
Teologii Biblijnej i Historii Kościoła, Katedra Teologii Systematycznej oraz Katedra Teologii Praktycznej.
Większość nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku jest pracownikami
Instytutu Nauk Teologicznych, prowadzącymi działalność naukową w dyscyplinie nauk teologicznych.
Pracownicy Instytutu są autorami licznych publikacji naukowych, realizują także granty badawcze. Zadania
badawcze, podejmowane przez pracowników Instytutu Nauk Teologicznych, służą rozwojowi nauk
teologicznych oraz kanoniczno-prawnych. Refleksja teologiczna, prawna i pastoralna, podejmowana
w ramach planowanych zadań badawczych, zmierza do poszerzenia wiedzy biblijnej, pogłębienia
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historyczno-systematycznej refleksji nad Objawieniem chrześcijańskim oraz do praktycznego
zastosowania w działalności duszpasterskiej, charytatywnej i ewangelizacyjnej Kościoła. Wiedza
teoretyczna zdobyta w ramach podejmowanych projektów badawczych stanowi podstawę dla dalszych
refleksji i analiz o charakterze pastoralno-katechetycznym.
Badania naukowe w zakresie nauk teologicznych prowadzone przez pracowników poszczególnych Katedr
są ściśle związane z procesem kształcenia studentów. W konferencjach i sympozjach naukowych
organizowanych przez Instytut uczestniczą studenci. Publikacje naukowe są prezentowane studentom
jako forma poszerzenia i pogłębienia ich znajomości zagadnień poruszanych w procesie dydaktycznym.
W szczególności te badania, w których aktywnie uczestniczą sami studenci, służą wzmocnieniu różnych
efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia. Studenci biorą udział w badaniach przede
wszystkim uczestnicząc w seminariach naukowych i pisząc prace magisterskie o charakterze teoretycznym
lub aplikacyjnym, będące owocem samodzielnych badań w zakresie tematycznym przewidzianym przez
proponowane seminaria. Napisanie pracy oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego mają na celu
potwierdzenie nabytych zdolności analityczno-krytycznych.
Wydział Teologiczny US otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz
przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk teologicznych.
Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego
Studia na kierunku teologia przygotowują absolwentów do pracy przede wszystkim na rzecz różnych
instytucji kościelnych. Na studiach tych kształcą się między innymi młodzi ludzie, którzy przygotowują się
do działalności w charakterze osób duchownych w Kościele rzymskokatolickim – stąd prowadzenie tego
kierunku jest nieodzowne przede wszystkim z punktu widzenia wyższych seminariów duchownych
w regionie (w Szczecinie, Koszalinie i Gorzowie Wlkp.). Z seminariami tymi prowadzona jest współpraca
i zawarte zostały odpowiednie umowy. Rektorzy seminariów są interesariuszami zewnętrznymi, którzy
mają udział w kształtowaniu i doskonaleniu programu studiów.
W obecnej sytuacji szkolnictwa w Polsce istnieje zapotrzebowanie na nauczycieli religii – tak duchownych,
jak i świeckich. Odpowiedzią na te potrzeby jest funkcjonująca na kierunku specjalność nauczycielska,
której ukończenie daje absolwentom uprawnienia do nauczania tego przedmiotu w szkole. Priorytetowa
jest w tym względzie współpraca z wydziałami katechetycznymi kurii diecezjalnych.
Kształcenie nauczycieli religii nie jest jedynym celem istnienia kierunku teologia. Potrzebne są także osoby
pełniące różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego (świeccy i duchowni), liderzy różnych
stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych, wychowawcy w placówkach i instytucjach
oświatowo-kulturalnych, specjaliści w różnego rodzaju firmach, gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie
do wartości chrześcijańskich. Takiemu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw w sposób szczególny
specjalność komunikacja interpersonalna i społeczna – jako alternatywna do specjalności nauczycielskiej.
Sylwetka absolwenta
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. Po odbyciu
oferowanego w ramach specjalności nauczycielskiej kształcenia nauczycielskiego (zgodnego z wymogami
ministerialnymi) absolwent może być nauczycielem religii w szkołach objętych systemem oświaty.
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Absolwenci mogą także ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej – przede wszystkim w zakresie nauk
teologicznych.
Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia
Elementem specyficznym dla kształcenia na kierunku teologia jest ukazywanie bogactwa
i wieloaspektowości teologii, co wyraża się w dążeniu, aby zajęcia dydaktyczne prowadzili specjaliści
z udokumentowanym dorobkiem naukowym w określonej subdyscyplinie teologicznej. Jest to możliwe
z uwagi na wysoko wykwalifikowaną kadrę badawczo-dydaktyczną.
Taka oferta kształcenia przeznaczona jest nie do zawężonego grona kandydatów (np. tylko do alumnów
seminariów duchownych czy osób zakonnych), lecz bez ograniczeń do szerokiego grona osób świeckich
zainteresowanych teologią. Tym, co dodatkowo wyróżnia kierunek prowadzony na Uniwersytecie
Szczecińskim i czyni go wyjątkowym w skali kraju, jest zaproponowana nowa specjalność, jaką jest
komunikacja interpersonalna i społeczna.

1.2. Efekty uczenia się
Z wyżej zarysowanej koncepcji i celów kształcenia na kierunku teologia wynikają szczegółowe efekty
uczenia się. Zostały one tak sprecyzowane, aby odpowiadały poziomowi prowadzonych studiów (jednolite
studia magisterskie) oraz ich profilowi (ogólnoakademicki). Odzwierciedlają one odniesienie do dyscypliny
nauk teologicznych. Za efekty kluczowe można uznać następujące:
W zakresie wiedzy absolwent:
 zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię, wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę
ogólną z zakresu teologii katolickiej;
 posiada znajomość wybranych faktów i zjawisk oraz dotyczących ich metod i teorii wyjaśniających
zależności między nimi, stanowiących wiedzę ogólną z zakresu filozofii, historii Kościoła i prawa
kanonicznego;
 zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej w ramach
teologii biblijnej, systematycznej i praktycznej;
 zna główne trendy rozwojowe we współczesnej teologii biblijnej, systematycznej i praktycznej;
 posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą zagadnienia kluczowe dla
rozumienia natury człowieka, jego religijności, rozwoju osobowego oraz relacji społecznych.
W zakresie umiejętności absolwent:
 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła i prawa
kanonicznego - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać
zadania poprzez: właściwy dobór źródeł naukowych oraz informacji z nich pochodzących,
dokonywanie ich oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych
informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych;
 umie formułować i analizować problemy badawcze oraz przedstawiać i testować hipotezy związane
z tymi problemami, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty
widzenia z wykorzystaniem wiedzy teologicznej, filozoficznej i z zakresu dyscyplin pomocniczych
 potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych
problemów z zakresu etyki, teologii moralnej i prawa kanonicznego;
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 potrafi uwzględniać w badaniach źródła w języku łacińskim i greckim na poziomie podstawowym
w zakresie specjalistycznej terminologii;
 ma umiejętność komunikowania się na tematy teologiczno-filozoficzne ze zróżnicowanymi kręgami
odbiorców, przekazywania innym zdobytej wiedzy oraz prowadzenia debaty, zwłaszcza
światopoglądowej.
W zakresie kompetencji społecznych absolwent:
 jest przekonany o potrzebie krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących
szeroko rozumianego światopoglądu chrześcijańskiego;
 uznaje znaczenie wiedzy teologicznej oraz potrzebę korzystania z opinii ekspertów w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych;
 ma przekonanie o konieczności odpowiedzialnego pełnienia roli teologa i podtrzymywania jego
etosu oraz działania na rzecz przestrzegania etyki chrześcijańskiej w zmieniających się
uwarunkowaniach społecznych.
Efekty uczenia się dla kierunku są zgodne z charakterystykami drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Uwzględniają przygotowanie do nabycia kompetencji badawczych oraz społecznych przydatnych
w działalności naukowej. Ukazują też nabycie odpowiednich umiejętności dotyczących komunikowania się
w języku obcym. Osobno sformułowane zostały efekty uczenia się dla każdej z dwóch specjalności
(zob. tabele we wstępie Raportu).
Efekty uczenia się dla specjalności nauczycielskiej są w pełni odniesione do standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.
Efekty dla specjalności komunikacja interpersonalna i społeczna są szczegółowym opisem wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych, które absolwent tej specjalności powinien zdobyć poprzez
zaliczenie wszystkich przedmiotów specjalnościowych. Odzwierciedlają one przyporządkowanie kierunku
nie tylko do nauk teologicznych (jako dyscypliny wiodącej), lecz dodatkowo do psychologii.

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji
programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe,
organizacja procesu nauczania i uczenia się
2.1. Treści programowe
Wydziały teologiczne w Polsce – także te, które funkcjonują na uczelniach państwowych – są jednocześnie
wydziałami podlegającymi jurysdykcji kościelnej. Stąd treści programowe na kierunku teologia
uwarunkowane są w istotnej mierze dotychczasową kościelną praktyką akademicką oraz zasadami
regulowanymi przez kościelne prawodawstwo (jak np. konstytucja Sapientia christiana). W jakimś sensie
owocem historycznej obecności teologii na wyższych uczelniach stało się na gruncie polskim uznanie nauk
teologicznych za jedną z dyscyplin naukowych, na równi z pozostałymi dyscyplinami. Stąd treści
programowe kierunku teologia są w sposób istotowy i wewnętrzny związane ze stanem wiedzy
i realizowaniem badań w dyscyplinie nauki teologiczne.
Program studiów kierunku teologia na Uniwersytecie Szczecińskim uwzględnia wszystkie najważniejsze
treści wchodzące w obszar nauk teologicznych. Są to treści składające się na zaawansowaną wiedzę ogólną
z zakresu teologii katolickiej z wybranymi zagadnieniami z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej
w ramach teologii biblijnej, systematycznej i praktycznej. Treści programowe uzupełnione są też przez
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wiedzę ogólną z zakresu filozofii, historii Kościoła i prawa kanonicznego. Obejmują również zagadnienia
kluczowe dla rozumienia natury człowieka, jego religijności, rozwoju osobowego oraz relacji społecznych.
Powyższe treści są obecne w powiązaniu z terminologią, wybranymi faktami i zjawiskami oraz dotyczącymi
ich metodami i teoriami wyjaśniającymi złożone zależności między nimi.
Istotnym elementem koncepcji programowej są także lektoraty języków obcych, które umożliwiają
nabycie kompetencji językowych na poziomie B2+.
Kompleksowo dobrane treści przedmiotowe są zgodne z założonymi efektami uczenia się dla kierunku,
zapewniając uzyskanie wszystkich efektów. Są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i metodyki badań
w dyscyplinie nauk teologicznych, jak również z zakresem działalności naukowej pracowników Instytutu
Nauk Teologicznych.
Treści przedmiotowe dotyczące specjalności nauczycielskiej obejmują pełny zakres treści programowych
określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

2.2. Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć
Studia na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym US są jednolitymi studiami magisterskimi. Program
studiów przewiduje jedną formę studiów – stacjonarne. Studia trwają 5 lat (10 semestrów). Ukończenie
studiów oznacza zdobycie 300 punktów ECTS (po 60 w każdym roku).
Od roku akademickiego 2020/2021 kierunek jest realizowany z uwzględnieniem dwóch specjalności
wybieranych po drugim semestrze studiów: nauczycielska oraz komunikacja interpersonalna i społeczna.
Aktualny plan studiów przewiduje zawiera pięć działów przedmiotów:
1. Przedmioty ogólnouczelniane – wynikające z norm uczelnianych, jako obowiązkowe dla wszystkich
kierunków studiów na Uniwersytecie Szczecińskim: język obcy, ochrona własności intelektualnej,
wychowanie fizyczne, wykład ogólnouczelniany.
2. Przedmioty podstawowe – związane ściśle z dyscypliną nauk teologicznych, stanowiące o zasadniczych
treściach kierunku, utożsamiające się z głównymi działami teologii: egzegeza Starego Testamentu,
egzegeza Nowego Testamentu, katechetyka, liturgika, teologia biblijna, teologia dogmatyczna, teologia
duchowości / życia wewnętrznego, teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia pastoralna,
teologia patrystyczna.
3. Przedmioty kierunkowe – odnoszące się w jakimś stopniu także do dyscyplin innych niż nauki
teologiczne, stanowiące istotne założenie bądź uzupełnienie dla studiowania właściwych treści
teologicznych: antropologia filozoficzna, etyka, filozofia Boga, filozofia nauki, filozofia polityczna,
filozofia przyrody, historia filozofii, logika, metafizyka, teoria poznania, wstęp do filozofii; historia
Kościoła; język grecki, język łaciński; religiologia; katolicka nauka społeczna; prawo kanoniczne;
ekumenizm, misjologia, środowisko biblijne, wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego, wstęp do
teologii; proseminarium, seminarium magisterskie.
4. Inne obowiązkowe do zaliczenia: szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne.
5. Poza tymi przedmiotami wspólnymi dla całego kierunku plan studiów zawiera dwa równorzędne
moduły specjalności:
a. przedmioty specjalności nauczycielskiej – wynikające z ministerialnych wymogów dotyczących
kształcenia nauczycielskiego;
b. przedmioty specjalności komunikacja interpersonalna i społeczna – odpowiadające założonym
efektom uczenia się.
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Szczegółowy plan studiów podany jest w materiałach uzupełniających załączonych do Raportu (załącznik
nr 1.1).
Poniżej przedstawione jest zestawienie wyżej wymienionych grup przedmiotów z uwzględnieniem
sumarycznych liczb godzin dydaktycznych i punktów ECTS – z wyodrębnieniem specjalności nauczycielskiej
[N] i specjalności komunikacja interpersonalna i społeczna [KIS].
Przedmioty

Liczba godzin

Punkty ECTS

Ogólnouczelniane

262

16

Podstawowe

1086

112

Kierunkowe

1138

137

7

0

Specjalnościowe N

390

35

Specjalnościowe KIS

367

35

Razem teologia ze specjalnością N

2883

300

Razem teologia ze specjalnością KIS

2860

300

Inne

Plan studiów obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie, do
której został przyporządkowany kierunek – tzn. w naukach teologicznych. Do tych zajęć należą wszystkie
przedmioty podstawowe oraz te z kierunkowych, które mają charakter teologiczny: ekumenizm, historia
Kościoła, katolicka nauka społeczna, misjologia, prawo kanoniczne, środowisko biblijne, wprowadzenie
ogólne do Pisma Świętego, wstęp do teologii. Przez zajęcia realizowane są łącznie 164 punkty ECTS
(55% programu). Szczegółowy wykaz podany jest w zestawieniach dotyczących ocenianego kierunku
(tabela nr 4).
Specyfika kierunku oraz profil studiów (ogólnoakademicki) decydują o tym, że dominującą formą zajęć
dydaktycznych są wykłady. Oprócz nich wykorzystywane są w dużym stopniu także inne formy, które
wpływają na aktywację i czynny udział studentów. Poniższe zestawienie pokazuje wszystkie formy zajęć
wraz z ich proporcją procentową w stosunku do sumy godzin całego planu studiów.

Forma zajęć

Teologia
ze specjalnością N

Teologia
ze specjalnością KIS

Liczba
godzin

Udział
procentowy

Liczba
godzin

Udział
procentowy

Wykłady

1767

61,3%

1797

62,8%

Ćwiczenia

652

22,6%

569

19,9%

Lektoraty

290

10,0%

290

10,1%

Konwersatoria

40

1,4%

14

0,5%

Laboratoria

14

0,5%

70

2,5%

Seminaria

120

4,2%

120

4,2%

Razem

2883

100%

2860

100%

Program studiów spełnia wymóg, aby co najmniej połowa liczby punktów ECTS uzyskiwana była w ramach
zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia. Zgodnie z wytycznymi Uczelni, przyjęte zostało założenie, że jeden punkt ECTS jest równy
25 godzinom. Pokazuje to poniższa tabela. Szczegółowe zestawienie podane jest w materiałach
uzupełniających załączonych do Raportu (załącznik nr 1.4).
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Teologia
ze specjalnością N

Teologia
ze specjalnością KIS

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Zajęcia dydaktyczne

2883

115,32

2860

114,40

Inne (konsultacje, udział
w zaliczeniu / egzaminie)

896

35,84

903

36,12

Razem

3779

151,16

3763

150,52

Forma kontaktu

Program studiów spełnia wymóg, zgodnie z którym umożliwiony jest wybór zajęć, którym przypisano
punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów
na kierunku.
Przedmioty / Bloki przedmiotów

Liczba
ECTS

Język obcy

12

Wykład ogólnouczelniany

2

Seminarium magisterskie

18

Przedmioty do wyboru

23

Blok specjalności (N lub KIS)

35

Razem

90

Blok przedmiotów specjalności nauczycielskiej zawiera przedmioty, które wynikają z wymogów
stawianych przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przygotowanie
psychologiczno-pedagogiczne obejmuje łącznie 90 godzin zajęć z psychologii i 90 godzin zajęć z pedagogiki
oraz 30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych odbywanych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych. Kolejna grupa zajęć obejmuje podstawy dydaktyki i emisję głosu w wymiarze
60 godzin. Przygotowanie dydaktyczne do nauczania religii jest realizowane w ramach 150 godzin
dydaktyki katechezy na trzech etapach edukacyjnych oraz 120 godzin praktyk dydaktycznych. Szczegółowy
wykaz tych zajęć podany jest w zestawieniach dotyczących ocenianego kierunku (tabela nr 5).

2.3. Metody kształcenia
Ze względu na charakter dyscypliny, do której studia są przypisane, i na wynikający stąd rodzaj zajęć
dydaktycznych główną metodą kształcenia jest wykład. Wykłady często są wspierane przez prezentacje
multimedialne; jest to możliwe, gdyż wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w rzutniki multimedialne.
Znaczna część zajęć dydaktycznych realizowana jest jednak w innych formach – są to przede wszystkim
ćwiczenia, a także lektoraty i seminaria, uzupełniająco też laboratoria i konwersatoria. Stwarza to
możliwość wykorzystywania wielu różnych metod kształcenia, takich jak dyskusje, prezentacje własne
studentów, referaty, praca w grupach, analiza tekstów itp. Metody te są uzależnione od specyfiki zajęć
oraz zakładanych efektów uczenia się. Stymulują one studentów do samodzielności i aktywności
w procesie uczenia się. Profesjonalne metody stosowane przez pracowników Akademickiego Centrum
Kształcenia Językowego zapewniają uzyskanie kompetencji w zakresie opanowania języka obcego na
poziomie co najmniej B2+. Stosowane metody i narzędzia, przy użyciu nowych technik informacyjnokomunikacyjnych, umożliwiają przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności naukowej.
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Aktualny program studiów nie przewiduje prowadzenia zajęć za pomocą technik kształcenia na odległość
(poza sytuacjami wyjątkowymi, jak np. pandemia). Zajęcia bywają jednak wspierane przez prowadzących
za pomocą platformy e-learningowej Microsoft Teams. Platforma ta bywa wykorzystywana do
przekazywania materiałów (prezentacji, kopii tekstów do analizy na zajęciach), a także do wykonywania
i omawiania testów sprawdzających wiedzę lub umiejętności czy też udostępniania zadań.
Dotychczasowa praktyka prowadzenia kierunku teologia pokazuje, że stosowane metody kształcenia
zapewniają osiągnięcie przez studentów wszystkich efektów uczenia się. Uzyskanie oceny pozytywnej
z każdego przedmiotu wymaga osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów uczenia się
wyszczególnionych w sylabusie na co najmniej minimalnym dopuszczonym poziomie. Kładzie się akcent
na to, aby sposób oceniania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się był jak najbardziej
zobiektywizowany. W tym celu bywa zalecane oparcie się na systemie punktowym, w którym za
wymagane rodzaje aktywności studenta przydzielane są określone liczby punktów, zaś poziom oceny
wynika z przyjętej skali.

2.4. Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe przewidziane są w programie studiów tylko dla specjalności nauczycielskiej. Ich zasady
wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Praktyka zawodowa w ramach kształcenia nauczycielskiego na kierunku teologia odbywa się w dwóch
modułach: praktyka psychologiczno-pedagogiczna w wymiarze 30 godzin oraz praktyka dydaktyczna
w wymiarze 120 godzin. Celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest kształtowanie kompetencji
w zakresie psychologiczno-pedagogicznym dla danych etapów edukacyjnych, natomiast celem praktyki
dydaktycznej jest kształtowanie kompetencji dydaktycznych dla odpowiednich etapów edukacyjnych oraz
integracja zdobywanych umiejętności z procesem kształcenia.
Szczegółowe zasady odbywania tych praktyk ustala Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku teologia
ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Teologicznym US (zob. załącznik nr 4 w materiałach
dodatkowych).

2.5. Organizacja procesu nauczania i uczenia się
Wszystkie zajęcia dydaktyczne – jako zajęcia na studiach stacjonarnych – odbywają się od poniedziałku do
piątku w salach gmachu Wydziału Teologicznego w Szczecinie. Wyjątek stanowią zajęcia z wychowania
fizycznego oraz technologii informatycznej, które prowadzone są w specjalistycznych pomieszczeniach
Uniwersytetu. Studenci będący alumnami seminariów duchownych w Koszalinie i Gorzowie Wlkp.
(Paradyż) uczestniczą w zajęciach prowadzonych w pomieszczeniach swoich seminariów duchownych.
Rozkłady zajęć wraz z informacjami o ich obsadzie i formach zaliczenia podawane są do wiadomości
studentów zgodnie z wymogami Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego (zob. załącznik nr 3
w materiałach dodatkowych).
Harmonogram zajęć układany jest w ten sposób, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się w blokach
półtoragodzinnych, z przerwami 15-minutowymi. Dla kierunku teologia odbywają się one wszystkie
między godzinami 8:15 a 13:15. Taki układ zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na
udział w zajęciach, jak również pozostawia studentowi wystarczającą ilość czasu na pracę własną.
Specyfiką kształcenia na kierunku jest to, że wszystkie zajęcia prowadzone są w małych grupach
studenckich. Wynika to z małej liczebności kandydatów podejmujących studia na kierunku. Jednakże
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zarazem stwarza to też sytuację dogodną dla procesu kształcenia – umożliwia bowiem okazję do bardziej
indywidualnego i osobowego kontaktu studenta z prowadzącymi zajęcia.

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Zasady przyjęcia na studia w Uniwersytecie Szczecińskim określone są przez uczelniane Warunki i tryb
rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Warunki przyjęcia
na studia na ocenianym kierunku są przejrzyste oraz umożliwiają dobór kandydatów posiadających wiedzę
i umiejętności na poziomie niezbędnym do osiągnięcia zaplanowanych podczas studiów efektów uczenia
się. Przyjmowani są kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach określonego limitu
miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni; w razie przekroczenia limitu miejsc decyduje ilość uzyskanych
punktów otrzymanych w ramach procesu rekrutacyjnego. Na stronach internetowych Uczelni dostępna
jest tabela z algorytmem przeliczeniowym punktów kandydata z uwzględnieniem m.in. „starej” i „nowej”
matury. Uchwała rekrutacyjna określa odrębne wymagania dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie
na studia oraz zasady przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych
w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej, określa Regulamin studiów. Przyjęte zasady pozwalają na
identyfikację efektów uczenia się i ocenę ich adekwatności w zakresie odpowiadającym efektom uczenia
się określonym w programie studiów ocenianego kierunku. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych
w innej jednostce organizacyjnej Uczelni macierzystej albo poza Uczelnią macierzystą, w tym w uczelni
zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie i programie
studiów, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. Potwierdzanie efektów uczenia się
uzyskanych poza systemem studiów jest przeprowadzane w celu zaliczenia kandydatowi określonych
zajęć wraz z przypisaniem do każdego z nich efektów uczenia się oraz liczby pkt ECTS przewidzianych
w programie studiów ocenianego kierunku teologia. Zadania związane z potwierdzaniem efektów uczenia
się wykonuje Sekcja ds. Studenckich we współpracy z Sekcją ds. Kształcenia Wydziału Teologicznego.
W ostatnich latach nie wpłynął żaden wniosek o uznanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem
studiów.
Weryfikacja osiągniętych przez studentów efektów uczenia się jest cykliczna i regularna. W przypadku
ćwiczeń i konwersatoriów stopień osiągniętych efektów uczenia się weryfikowany jest na bieżąco przez
prowadzących zajęcia (tzw. zadania domowe, praca w grupach). Kolokwia (sprawdziany) zaliczeniowe
i egzaminy mają postać pisemną – są to testy (otwarte i zamknięte, jedno- i wielokrotnego wyboru),
pytania otwarte, forma mieszana (testowo-opisowa), albo ustną. Zasady weryfikacji i oceny osiągnięcia
przez studentów efektów uczenia się dostosowane są do treści programowych. Po każdym zaliczeniu
i egzaminie student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej / egzaminacyjnej w terminie 3 dni od
ogłoszenia wyników zaliczenia / egzaminu. Ponadto student, który w uzasadniony sposób kwestionuje
uzyskaną ocenę, formę lub przebieg zaliczenia / egzaminu, może wystąpić z wnioskiem do Prodziekana
ds. Studenckich o komisyjne sprawdzenie pracy lub o egzamin komisyjny.
Efekty uczenia się osiągnięte przez studentów są uwidocznione w postaci prac etapowych
i egzaminacyjnych oraz dzienników praktyk. Prace etapowe obejmują tematykę wynikającą z treści
programowych dla wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, a ich forma dostosowana jest zarówno do
teoretycznego, jak i praktycznego wymiaru prowadzonych zajęć. Stosowanymi rodzajami prac etapowych
i egzaminacyjnych są: egzaminy i sprawdziany, kolokwia oraz eseje. Rodzaj, forma, tematyka i metodyka
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prac egzaminacyjnych oraz etapowych są dostosowane do poziomu i zaplanowanych efektów uczenia się
w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia.
W odniesieniu do kierunku studiów teologia syntetyczną metodę weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia
się stanowią: praca magisterska oraz egzamin dyplomowy, którego zasady przeprowadzania zostały
określone w Regulaminie studiów i Uchwale nr 36/2021 Rady Dydaktycznej (zob. załącznik nr 5
w materiałach dodatkowych). Opinie i recenzje prac magisterskich sporządza się w systemie e-proDziekan.
Są one dostępne zarówno autorom prac, jak również obsłudze administracyjnej studentów.
W wypełnianym elektronicznie formularzu jest miejsce na wyczerpującą opisową opinię oraz końcową
ocenę. Student zapoznając się ze sporządzoną recenzją ma możliwość przygotowania się do merytorycznej
obrony pracy.

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Kadra zatrudniona na kierunku teologia spełnia wymagania dotyczące kompetencji, doświadczenia,
kwalifikacji naukowych i dydaktycznych. Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz inne osoby
prowadzące zajęcia posiadają aktualny i udokumentowany dorobek naukowy w postaci wykazu publikacji
i osiągnięć dydaktycznych. Jest to dorobek w dyscyplinie nauk teologicznych, do której kierunek został
przyporządkowany jako do dyscypliny wiodącej. Dorobek i kompetencje naukowe nauczycieli
akademickich zapewniają możliwość osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów oraz realizację
programu studiów, a także nabywanie przez studentów kompetencji naukowych.
Struktura kwalifikacji kadry akademickiej z uwagi na posiadane stopnie i tytuły naukowe jest
kompleksowa. Wśród kadry zatrudnionej na kierunku teologia (Szczecin, WSD Koszalin i WSD Paradyż) jest
3 profesorów tytularnych, 8 doktorów habilitowanych i 10 doktorów z Instytutu Nauk Teologicznych,
1 doktor habilitowany i 2 doktorów z Instytutu Pedagogiki oraz 1 doktor habilitowany z Instytutu
Literaturoznawstwa i Nowych Mediów. Wydział Teologiczny posiada aktualnie na kierunku teologia na
studiach stacjonarnych 78 studentów, co daje realną możliwość ich bezpośredniego kontaktu
z nauczycielami akademickimi.
Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia posiadają odpowiednie kompetencje
dydaktyczne zdobyte w ramach ukończonych studiów, wyjazdów zagranicznych (program ERASMUS) oraz
zdobyte na różnego rodzaju szkoleniach organizowanych na Wydziale i w całym Uniwersytecie.
Nauczyciele akademiccy posiadają również kompetencje w zakresie metod i technik kształcenia na
odległość oraz komunikowania się ze studentami za pomocą narzędzi elektronicznych w ramach systemu
komunikacji zdalnej, co potwierdzają wyniki hospitacji zajęć prowadzonych w formie online oraz
ankietyzacji studentów.
Władze jednostki starają się o prawidłową obsadę zajęć dydaktycznych zarówno pod względem dorobku
naukowego, jak i kompetencji dydaktycznych i doświadczenia zawodowego pracowników. Przydział zajęć
i obciążenie godzinowe poszczególnych nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
na Wydziale Teologicznym, w tym obciążenie związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, zmierza ku prawidłowej realizacji zajęć.
Obciążenie godzinowe prowadzeniem zajęć nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie
Szczecińskim jako podstawowym miejscu pracy jest zgodne z wymaganiami dydaktycznymi Uczelni
i spełnia kryteria powierzania zajęć zgodnie z kompetencjami kadry.
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Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są kontrolowane na
bieżąco przez pracowników Sekcji ds. Kształcenia (są członkami wszystkich zespołów stworzonych na
MS Teams).
Jednostka dba o to, aby kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich
prowadzących zajęcia w ramach specjalności nauczycielskiej przygotowującej studentów do wykonywania
zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, były zgodne z regułami i wymaganiami
zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie tej ustawy:
prowadzący zajęcia z przedmiotów w dyscyplinach pedagogiki, psychologii i socjologii oraz nauk
teologicznych (katechetyka) i emisji głosu posiadają stopnie naukowe.
Dobór nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć jest transparentny i adekwatny do potrzeb
dydaktycznych Uczelni, wpływ na niego mają kierownicy katedr oraz kolegium dziekańskie. Powierzenie
zajęć osobom niezatrudnionym na Uniwersytecie Szczecińskim wymaga opinii Rady Naukowej Instytutu
Nauk Teologicznych pełniącej funkcję Rady Dydaktycznej. Planując obsadę zajęć, prowadzonych także
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przygotowaną przed rozpoczęciem każdego
roku akademickiego, Uczelnia uwzględnia przede wszystkim uzyskane przez pracowników stopnie i tytuły
naukowe, dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne, co ma zmierzać do realizacji programu
studiów i osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się.
Nauczyciele akademiccy są na bieżąco szkoleni w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych,
w tym korzystania z metod i technik kształcenia na odległość. Tematyka i forma szkoleń proponowanych
przez Wydział oraz Uczelnię zmierza ku zaspokojeniu potrzeb w zakresie umiejętności dydaktycznych oraz
umożliwia prawidłową realizację prowadzonych ze studentami zajęć. Uczelnia stworzyła repozytorium
szkoleń i kursów. Zespół kierunku teologia oraz koordynator kierunku teologia monitorują zadowolenie
nauczycieli w zakresie korzystania z metod i technik kształcenia na odległość, stosowanych platform
i narzędzi do nauczania zdalnego. Wyniki monitorowania są zawarte w wydziałowej dokumentacji i są
wykorzystywane w doskonaleniu jakości kształcenia. Uczelnia zapewnia wsparcie techniczne w zakresie
dostępu do kilku platform edukacyjnych oraz sprzętu (np. komputerów, laptopów).
Bieżące spełnianie obowiązków dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć jest corocznie oceniane
przez studentów w postaci anonimowych ankiet ewaluacyjnych zawierających takie kategorie jak: sposób
organizacji zajęć, terminowość ich prowadzenia, komunikatywność i postawa prowadzącego, sposób
weryfikacji efektów uczenia się. Prowadzi się również hospitacje zajęć, której podlegają wszyscy
pracownicy badawczo-dydaktyczni US, doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz pracownicy
zatrudnieni na umowę zlecenie. Wnioski z hospitacji zajęć oraz dane uzyskane z ankiet studenckich są
analizowane przez zespół kierunku teologia i wykorzystywane do działań naprawczych mających na celu
wzrost jakości kształcenia. Jednym z działań wynikających z wniosków była kompleksowa analiza
sylabusów pod względem zawartej w nich literatury podstawowej i uzupełniającej.
Na Wydziale Teologicznym dokonuje się okresowych ocen nauczycieli akademickich co dwa lata (ostatnia
ocena za lata 2019-2020, kolejna za lata 2022-2023 (zob. Zarządzenie Rektora US nr 195/2019 oraz
Zarządzenie Rektora US nr 294/2021). W zakresie oceny mieszczą się następujące kategorie: ocena
działalności naukowej, ocena dydaktyki oraz ocena działalności organizacyjnej. W ramach oceny
okresowej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia brane są też pod uwagę oceny
dokonywane przez studentów w formie anonimowych ankiet oraz wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych.
Nową inicjatywą na Uczelni jest okresowa ocena pracowników nieakademickich (zob. Zarządzenie Rektora
US nr 257/2021).
Ocenę okresową kadry prowadzącej kształcenie oraz wnioski z ocen dokonywanych przez studentów
wykorzystuje Wydział Teologiczny do doskonalenia oraz planowania indywidualnych ścieżek rozwoju
poszczególnych nauczycieli akademickich. Dla najlepszych pracowników przyznawane są następujące
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nagrody: rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, dodatkowe wynagrodzenie za
wybitne publikacje (zob. Zarządzenie Rektora US nr 13/2022), wliczenie dodatkowych godzin do pensum
dydaktycznego za szczególne publikacje, za opiekę nad studenckim kołem naukowym, za funkcję
koordynatora kierunku. Motywem do naukowej aktywacji pracowników może być także konkurs na
Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego (zob. Zarządzenie Rektora US nr 18/2022) oraz na
Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego (zob. Zarządzenie Rektora US nr 19/2022).
Uczelnia stworzyła również platformę benefitową, w ramach której można skorzystać z wielu świadczeń,
np. bezpłatnej opieki medycznej.
Wydział Teologiczny prowadzi celową politykę kadrową w zakresie zatrudniania pracowników
prowadzących zajęcia dydaktyczne, zgodną z procedurą zapisaną w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz w Regulaminie Pracy US. Podczas zatrudniania nowych pracowników przeprowadza się konkurs
zgodnie z zarządzeniem Rektora US oraz ogłoszonymi warunkami (zob. załącznik nr 6 w materiałach
dodatkowych). Komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria: dorobek naukowy
i dydaktyczny kandydata, jego predyspozycje i uzdolnienia do pracy, wysoki poziom etyczny, a także
kompetencje w zakresie nauczania z użyciem metod i narzędzi kształcenia na odległość. Wszyscy etatowi
nauczyciele akademiccy oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenia muszą posiadać misję kanoniczną
wystawioną przez Wielkiego Kanclerza WT US. Istotnym elementem polityki kadrowej jest mobilizowanie
pracowników naukowych i dydaktycznych do składania wniosków na dofinansowania projektów
naukowych (w ramach NCN i projektu MEIN „Doskonała nauka” złożono w ostatnich 6 latach 5 wniosków).
Prowadzona przez Uczelnię polityka kadrowa obejmuje zasady rozwiązywania konfliktów, a także
reagowania na przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form
dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie oraz formy pomocy ofiarom.
Postępowanie w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami odbywa się zgodnie z przepisami
obowiązującymi na terenie całej Uczelni i są regulowane zarządzeniami. Odnośnie do dyskryminacji
i przemocy wobec członków kadry prowadzącej zajęcia i pomocy ofiarom ma zastosowanie procedura
antymobbingowa oraz kodeks etyki US.
Dokonane działania projakościowe:
1. Utworzenie repozytorium szkoleń i kursów
2. Ocena okresowa pracowników nieakademickich
3. Dodatkowe wynagrodzenie za wybitne publikacje

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu
studiów oraz ich doskonalenie
Charakterystyka gmachu Wydziału Teologicznego
Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Papieża VI nr 2 został
oddany do użytku Wydziału w maju 2003 roku. Każdy poziom budynku posiada przestronne i doświetlone
korytarze, ułatwiające komunikację pomiędzy salami oraz aulą. Na korytarzach są miejsca do odpoczynku
– krzesła przytwierdzone do podłogi. Na każdym półpiętrze oraz piętrze znajdują się znaki oraz tablice
informacyjne umożliwiające szybkie zorientowanie się w planie sytuacyjnym budynku. W budynku
znajduje się przestronna aula w układzie kinowym mogąca pomieścić 212 osób. Aula wyposażona jest
w profesjonalny system audiowizualny i oświetleniowy. Wykorzystywana jest do organizacji dużych
wydarzeń, takich jak konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne oraz naukowe. W budynku znajdują
się dwie kaplice, które pozwalają na chwilę zadumy i modlitwy. Komunikacja w budynku odbywa się za
pomocą pięciu klatek schodowych. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
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który umożliwia bezpośredni kontakt z dziekanatem; natomiast aby dostać się do sal wykładowych, jest
możliwość skorzystania z windy. Korytarze, przejścia oraz drzwi do sal są szerokie, co umożliwia osobie
niepełnosprawnej w pełni korzystać z zajęć.
W budynku dostępny jest dla pracowników oraz studentów bezprzewodowy Internet. W przypadku
prowadzenia zajęć z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w formie kształcenia
hybrydowego, zapewniony jest dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania
umożliwiającego synchroniczną interakcję pomiędzy studentami a osobami prowadzącymi zajęcia.
W budynku jest dostępne pomieszczenie, w którym studenci mogą odpocząć, posilić się; w pomieszczeniu
znajdują się dwa automaty, w których dostępne są kanapki, przekąski oraz ciepłe napoje. Zapewniona jest
zgodność infrastruktury dydaktycznej, naukowej i bibliotecznej oraz zasad korzystania z niej zgodnie
z przepisami BHP.
Wielkość i liczba sal dydaktycznych wykorzystywanych na Wydziale Teologicznym jest odpowiednia do
realizacji procesu kształcenia. Wszystkie sale są wyposażone w wykorzystywane przez prowadzących
i studentów rzutniki multimedialne oraz w tablice do zapisywania niezbędnych informacji. Wielkość i
układ pomieszczeń są dostosowane do liczby studentów oraz liczebności grupy i umożliwiają prawidłową
realizację zajęć. Sale wykładowe są dobrze oświetlone światłem dziennym i sztucznym. Jedna z sal jest
przystosowana do nauki języka obcego, posiada niezbędny sprzęt umożliwiający naukę. Oprócz sal
dydaktycznych w budynku znajduje się także sala Rady Instytutu wyposażona w wielkowymiarowy
monitor telewizyjny z podłączeniem do Internetu. Osobne pokoje są zajmowane przez poszczególne
Katedry oraz przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego. Jedno z pomieszczeń pełni rolę pokoju
profesorskiego.
Szczegółowe dane dotyczące sal dydaktycznych i ich wyposażenia podane są w materiałach
uzupełniających do Raportu (załącznik nr 5).
Zrealizowane działania projakościowe:
 Aby zapewnić lepszą komunikację z obcokrajowcami, portierki zostały skierowane na podstawowy
kurs języka angielskiego. Portiernia jest również wyposażona w słownik angielsko-polski
umożliwiający lepsze porozumiewanie się z obcokrajowcami.
 Aby zapewnić lepsze bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z Wydziału, w latach 20162022 Wydział Teologiczny zainwestował ok. 700 tysięcy złotych na zamontowanie 19 drzwi
przeciwpożarowych oraz hydrantów wewnętrznych.
 W 2021 roku został wymalowany główny hol budynku, zostało wydzielone pomieszczenie
gospodarcze dla obsługi portierni.
 W 2021 roku zostały wymienione schody prowadzące do budynku.
 W 2021 roku został uruchomiany drugi parking Wydziału – zostało zrobione ogrodzenie oraz brama
wjazdowa.
 W salach 301 i 303 został odnowiony parkiet.
 Pokój 207 (wykorzystywany przez jedną z Katedr) został w całości odnowiony – malowanie ścian,
drzwi, wymiana armatury na nową.
 Rozpoczęte zostało malowanie i odnawianie pokoju 206.
 Zakup sprzętów (dmuchawa, podkoszarka, nożyce do przycinania żywopłotu) umożliwiający dbanie
o czystość i wygląd terenu wokół budynku Wydziału.
 Modernizacja oraz montaż nowych kamer wokół budynku.
 Montaż nowych drzwi przeciwpożarowych w pomieszczeniu głównego zaworu wodnego oraz
głównego wyłącznika prądu.
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Planowane działania projakościowe:
 Rozbudowanie sieci internetowej, sieci Wi-Fi – prace zostały rozpoczęte w lutym 2022 roku.
 W miarę możliwości odnowienie podłogi w salach wykładowych.
 Przewidziane jest odnowienie pok. 208, 209 oraz 210.
 Montaż windy.
Biblioteka
Wydział Teologiczny US posiada nowoczesną bibliotekę, której powierzchnia użytkowa pomieszczeń
bibliotecznych wynosi 950 m2. Praca biblioteki jest zorganizowana w taki sposób, aby dostęp do jej usług
i zasobów był szybki, nieskomplikowany i przyjazny dla użytkowników. Służy temu nowocześnie urządzona
czytelnia z wypożyczalnią z wolnym dostępem do półek, w której znajduje się 20 miejsc dla czytelników
z 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Dzięki aktywnej sieci Wi-Fi czytelnicy mogą
korzystać także z własnego sprzętu. Aby zachęcić czytelników do odwiedzin, prowadzi się promocję
biblioteki, jej usług i zasobów. Promocja odbywa się głównie poprzez media internetowe – stronę domową
biblioteki, na której zamieszczane są aktualności, oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).
Nadto informacje na temat pracy biblioteki WT zamieszczane są w newsletterze wydawanym przez
Bibliotekę Główną US.
Biblioteka WT planuje dokonać przejścia z systemu MAK na system KOHA – jako zintegrowany z innymi
bibliotekami wydziałowymi Uniwersytetu. Z przetargu organizowanego w marcu 2022 r. zakupionych
będzie 10 nowych komputerów z oprogramowaniem Windows 11, na którym posadowiony będzie
system. Konwersji danych zawartych w starych katalogach MAK do systemu KOHA dokona Uczelniane
Centrum Informatyczne w ramach projektu i umowy z WT. Przejście na KOHA zintegruje księgozbiór
biblioteki teologicznej z wszystkimi zasobami innych bibliotek wydziałowych. Niewątpliwą korzyścią dla
użytkownika będzie widoczność zbiorów biblioteki WT w katalogu, a dla biblioteki – zwiększona ilość
odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień.
Z myślą o osobach niedowidzących planowane jest zainstalowanie na jednym z komputerów programu
Lupa lub innego podobnego. Obecnie drukarka brajlowska i klawiatura z alfabetem Brajla dostępne są na
Wydziale Humanistycznym, z których mogą skorzystać wszyscy niewidomi studenci Uniwersytetu
Szczecińskiego.
W ramach akcji „skanowanie na życzenie” studenci w czasie obostrzeń pandemicznych mogą nadal
korzystać z zasobów bibliotecznych. Drogą mailową wysyłane są zamówione skany zamówionych stron
książek i czasopism. W czasie półtorarocznej akcji zeskanowanych zostało 79 tysięcy stron fragmentów
książek i artykułów w bibliotekach wszystkich wydziałów US.
Biblioteka WT prowadzi akcje marketingowe związane promocją biblioteki i działaniami proedukacyjnymi.
Tegoroczna akcja „Przygarnij lekturę, nim trafi na makulaturę” przyciągnęła setki miłośników książek, zaś
sama akcja nagłaśniana została zarówno przez portal internetowy Uniwersytetu, jak i media lokalne
i ogólnopolskie: Głos Szczeciński, Polskie Radio Szczecin, Radio Plus, TVP Szczecin, TVP1 Teleexpress.
Zamówienia i rezerwacje książek czytelnicy mogą zgłaszać poprzez system biblioteczny, telefonicznie lub
mailowo. Przygotowane przez bibliotekarza książki są do odbioru następnego dnia.
Charakterystyka zbiorów biblioteki i zasobów informacyjnych zawarta jest w materiałach uzupełniających
do Raportu (zob. załącznik nr 5 w materiałach uzupełniających).
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Podmiotem działań projakościowych, którego celem jest doskonalenia programu studiów i procesu
kształcenia, jest Konwent Pracodawców i Interesariuszy Zewnętrznych. W skład konwentu wchodzą
osoby i podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego, wśród których znajdują się również pracodawcy.
W ramach konwentu obecne są zarówno instytucje kościelne, jak i świeckie. W związku z tym, że większość
absolwentów kierunku teologia podejmuje pracę jako nauczyciele religii, główny komponent konwentu
tworzą instytucje oświatowe, które wpływają na doskonalenie procesu kształcenia, zwłaszcza
w kontekście specjalności nauczycielskiej. Przykładem działań projakościowych związanych z kształceniem
przyszłych nauczycieli religii są szkolenia dla wykładowców WT z udziałem członków konwentu. W dniu
24 lutego 2022 r. odbyło się szkolenie z udziałem dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 w Szczecinie mgr
Dorotą Maziarz-Świerzewską, która przedstawiła wyzwania stojące przed nauczycielami we
współczesnych placówkach edukacyjnych, na jakie należy zwrócić uwagę w procesie kształcenia
i doskonalenia programu studiów.
Wśród członków konwentu są również osoby reprezentujące podmioty niezwiązane z obszarem oświaty.
Tworzenie nowej specjalności w ramach kierunku teologia – komunikacja interpersonalna i społeczna –
było przedmiotem konsultacji z dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Szczecinie oraz specjalistą i rzecznikiem prasowym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Szczecinie.
Z faktem obecności alumnów wyższych seminariów duchownych jako studentów kierunku teologia
związana jest współpraca WT z rektorami trzech seminariów działających na terenie Metropolii
Szczecińsko-Kamieńskiej.
Konwent Pracodawców i Interesariuszy Zewnętrznych tworzą:
 bp prof. dr hab. Henryk Wejman – wikariusz generalny;
 ks. dr Paweł Płaczek – dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej;
 mgr Dorota Rybarska-Jarosz - dyrektor departamentu polityki społecznej urzędu marszałkowskiego
w Szczecinie;
 ks. mgr Michał Mikołajczyk – wicedyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji SzczecińskoKamieńskiej, w którego skład wchodzą: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. M.M. Kolbego
w Szczecinie, Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie,
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny w Szczecinie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św.
Jana Pawła II w Szczecinie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Jana Pawła II w Pobierowie;
 mgr Dorota Maziarz-Świerzewska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 w Szczecinie;
 dr Anita Żurek – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie, absolwentka studiów
doktoranckich w zakresie nauk teologicznych;
 dr Ewa Wnuk – nauczyciel religii w Szydłowie oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Szydłowie,
absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk teologicznych;
 mgr Sylwia Flanc-Kowalewska – dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Szczecinie (interesariusz zewnętrzny dla kierunku studiów teologia ze specjalnością komunikacja
interpersonalna i społeczna oraz dla kierunku familiologia);
 major Sebastian Matuszczak – specjalista i rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Szczecinie (interesariusz zewnętrzny dla kierunku studiów teologia ze specjalnością
komunikacja interpersonalna i społeczna oraz dla kierunku familiologia);
 ks. dr Krzysztof Łuszczek – rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie;
Profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

24

 ks. dr Mariusz Jagielski – rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego;
 ks. dr Jarosław Kwiecień – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.
Spotkania Konwentu Pracodawców i Interesariuszy Zewnętrznych odbywają się raz na semestr i służą
kontrolowaniu wzajemnej współpracy, a także wpływu jej rezultatów na realizację i doskonalenie
programu studiów.

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu
kształcenia na kierunku
Promowane w ostatnich latach przez Wydział Teologiczny działania zmierzające do umiędzynarodowienia
procesu kształcenia w pełni odpowiadają wyzwaniom postawionym przez reformy uniwersytetów, które
są realizowane zarówno w Polsce, jak i w Europie, i wpisuje się w strategię rozwoju naukowego
i dydaktycznego oraz relacje z otoczeniem i instytucjami zagranicznymi zaplanowanymi przez Uniwersytet
Szczeciński w strategii rozwoju Uczelni na lata 2019-2028. Działania te w pełni dotyczą prowadzonego
przez Wydział kierunku teologia.
Na Wydziale podjęli kształcenie studenci z innych krajów: z Białorusi, Rosji, Brazylii. Nowością jest
pojawienie się uczestnika programu Erasmus+ z Turcji. Przybywający z zagranicy studenci są włączani
w istniejące grupy: w procesie edukacyjnym korzystają z nauczania w języku polskim, studium literatury
przedmiotu w językach obcych i egzaminach w uzgodnionym z prowadzącym zajęcia języku obcym.
Ważnym aspektem procesu umiędzynarodowienia, zarówno skierowanego na zewnątrz (umowy naukowe
z zagranicznymi uczelniami), jak i do wewnątrz (większa możliwość dostępu do tekstów obcych, a co za
tym idzie doskonalenie badań), jest znajomość języków obcych. Studenci i pracownicy Wydziału są
włączeni w działania podjęte przez Uniwersytet Szczeciński mające na celu podwyższenie stopnia
znajomości języków obcych na Uczelni.
Wszyscy studenci rozpoczynający studia mają możliwość uczestniczenia w teście poziomującym
znajomość języka obcego. Pozwala to im na ewentualne podjęcie działań w celu osiągniecia poziomu
znajomości języka obcego potrzebnej do rozpoczęcia lektoratu z języka obcego od trzeciego semestru
studiów na poziomie B1. Nauka języka obcego oraz weryfikacja stopnia jego znajomości są prowadzone
i weryfikowane przez dedykowaną do tego przez Uniwersytet Szczeciński instytucję – Akademickie
Centrum Kształcenia Językowego. W trakcie studiów studenci teologii osiągają przewidziany Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego poziom B2+.
W procesie zatrudniania nowych pracowników badawczo-dydaktycznych ważnym punktem jest
deklarowany stopień znajomości języka obcego, zwłaszcza angielskiego. W doskonaleniu znajomości
języków obcych kadra naukowo-dydaktyczna korzysta oprócz kursów językowych organizowanych przez
Uczelnię także z zagranicznych pobytów studyjnych, badawczych i stażowych zarówno w ramach
europejskiego programu Erasmus+, jak też innych będących wynikiem inicjatyw prywatnych
poszczególnych pracowników.
Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, przygotowując te zajęcia, jak i sylabusy swoich przedmiotów,
odwołują się do źródeł w języku oryginalnym. Są to przede wszystkim: język niemiecki (zwłaszcza
w zajęciach dotyczących historii Pomorza), język angielski (dla przedmiotów związanych z dziedzinami
filozoficznymi i psychologicznymi) oraz język włoski (odnośnie do wszystkich tekstów i aktów prawnych
wydawanych przez Stolicę Apostolską). W procesie kształcenia studenci otrzymują do lektury teksty
obcojęzyczne dostępne w języku polskim. W wyniku procesu analizy sylabusów, prowadzonego przez
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zespół kierunkowy ds. jakości kształcenia, zwrócono uwagę na konieczność szerszego dostępu do tekstów
w językach obcych w procesie kształcenia.
Podniesieniu znajomości języków obcych wśród studentów i kadry, a szerzej procesowi
umiędzynarodowienia, służą działania podjęte na polu współpracy międzynarodowej. W porównaniu do
poprzedniego etapu ewaluacji nastąpił proces formalizacji umów międzynarodowych. Dokonano tego w
oparciu o procedury wypracowane w ramach programu Erasmus+ i realizowane na Uniwersytecie
Szczecińskim przez Dział Spraw Międzynarodowych (DSM). W celu podjęcia współpracy z DSM i realizacji
programu Erasmus+ na Wydziale powołano spośród kadry dydaktycznej koordynatora programu.
W ostatnich latach dzięki temu podpisano szereg umów z instytucjami zagranicznymi: z niemieckimi
uniwersytetami: Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald (2017), Theologische Fakultät Paderborn
(2017), Hochschule Sankt Georgen (2018), z belgijskim uniwersytetem Katholike Universiteit Leuven
(2017), z Wydziałem Teologii Prawosławnej w Cluj Napoca w Rumunia (2019), z włoskim Università della
Basilicata (2019) oraz z tureckimi Sirnak (2016) i Van Yuzuncu Yil University (2021). Obok tych formalnych
działań ciągle są podtrzymywane istniejące od wielu lat kontakty oparte na relacjach osobistych ze
środowiskiem akademickim w Bambergu, z Universität Viadrina we Frankfurcie, z Wydziałem
Teologicznym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i włoskim uczelniami w Rzymie, Foggi i Mediolanie). Ich
znaczenie ujawnia się w organizowaniu konferencji i publikacjach pokonferencyjnych.
W ramach programu Erasmus+ Training wykładowcy odbywali staże: w Niemczech (m.in. Uniwersytet
Saarbrücken, Polska Misja Katolicka Duisburg-Oberhausen), w Anglii (Biblioteki parafialne lub ośrodki
studiów), w Irlandii (m.in. Divine Mercy Center w Leterkenny oraz inne ośrodki teologiczne), we Włoszech
(m.in. Papieski Instytut Biblijny, Nida School of Bible Translation, Università di Foggia, Bari, Salerno,
Cagliari, Lecce) i w Hiszpanii (m.in. Universitad de Sevilla, Barcelona). W ostatnich latach zrealizowano 23
pobyty wyjazdowe w celach szkoleniowych (Erasmus+ STT) finansowane przez Unię Europejską. Oprócz
tego liczne były udziały w szkoleniach dydaktycznych – organizowanych przez Agencję Stolicy Apostolskiej
do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych na Akademii
Alfonsjańskiej w Rzymie, czy też w Austrii (Jesuit and Caritas Formation Centre, Wiedeń). Wykładowcy
uczestniczyli w seminariach aktualizujących wiedzę organizowanych przez Pontificium Institutum Biblicum
w Rzymie czy przez Atlantic Language Galway w Dublinie. Szkolenia dotyczyły również doskonalenia
językowego i nauczania za pośrednictwem sieci dla osiągnięcia Europassu, a także techniki archiwizacji
tekstów starożytnych (Biblioteka św. Tomasza – Piedimonte Matese, Włochy) oraz współczesnych
środków komunikacji w procesie przekazu wiedzy biblijnej w Divine Mercy Center w Leterkenny.
W ramach projektu Erasmus+ zostało zrealizowanych 14 pobytów związanych z prowadzeniem zajęć
w instytucjach zagranicznych (STA). Miejscem ich realizacji były włoskie uniwersytety w Bari, Foggii,
Salerno, Cagliari, Turynie oraz niemieckim Saarbrücken. Podobny cykl wykładów poza programem
Erasmus+ został przeprowadzony w Turynie w Istituto Superiore di Scienze Religiose oraz Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale. Od 2015 r. wykładowcy współprowadzą seminarium (30 godzin) dla
dyplomantów z Lehrstuhl für Moraltheologie der Theologischen Fakultatät Paderborn w Niemczech.
Ponadto prowadzono kwerendy naukowe za granicą: we Włoszech (l’Accademia Alfonsiana e il Pontificio
Istituto Biblico di Roma, Torino, nella Biblioteca della Pontificia Facoltà di Teologia „Marianum”),
w Niemczech (Greifswald, Berlin), jedna zaś z nich odbyła się w USA w ramach projektu New Latin Jesuit
Literature 546 w Bibliotece Cudahy Uniwersytetu Loyola w Chicago.
Pobyty zagraniczne obok wzbogacenia wiedzy naukowej wpłynęły na dydaktykę – zarówno na metodykę,
jak i na przygotowanie programów nauczania poszczególnych przedmiotów i form nauczania. Dzięki
szkoleniom wykładowcy podnieśli kwalifikacje w prowadzeniu ćwiczeń poprzez zapoznanie się ze
współczesnymi technikami komunikacji, np. w większym stopniu wprowadzano formy kształcenia
bazujące na doświadczeniach wypracowanych przez Content and Language Integrated Learning (CLIL),
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wykorzystywanie narzędzi edukacyjnych dostępnych na urządzeniach mobilnych. Pobyty za granicą
wpłynęły na polepszenie znajomości teologicznej koncepcji tajemnicy zaślubin, która jest użytecznym
naukowym narzędziem, zwłaszcza dla sakramentologii, oraz pozwoliły na bardziej praktyczne ujęcie
problematyki moralnej w trakcie wykładów i ćwiczeń. Regularne pobyty w Niemczech pozwoliły na
poznanie priorytetów archiwistyki niemieckiej i jej popularyzacji w środowisku lokalnym. Ukończenie
pobytów stażowych i badawczych za granicą ma widoczny wpływ na lepsze przygotowanie programów
nauczania w postaci odwoływania do literatury obcej.
Ważnym elementem umiędzynarodowienia jest wzajemność i wynikająca z tego obecność wykładowców
z zagranicznych uczelni na Wydziale Teologicznym. Przybrało to formę referatów i wystąpień
wygłoszonych w ramach organizowanych konferencji. Wśród inicjatyw naukowych promowanych przez
Wydział Teologiczny ważną rolę odgrywa organizacja konferencji. Coraz częściej organizowane są
konferencje międzynarodowe. W latach 2016-2021 przez wszystkie katedry zostało zorganizowanych
14 międzynarodowych konferencji naukowych z udziałem prelegentów z różnych europejskich
uniwersytetów (Bari, Berlin, Foggia, Rzym (uniwersytety papieskie i państwowe), Palermo, Mediolan,
Greifswald, Ingolstadt, Bohemia, Wiedeń, Tirana, Sewilla, Bolonia, Urbino, Paryż, Saloniki), a także
prelegentów z uniwersytetów w Tunezji, Kanadzie, Kostaryce, Brazylii i Boliwii. Wiele z tych konferencji
zostało zorganizowanych we współpracy z zagranicznymi uczelniami, np. w Foggi, Urbino czy Gregoriańska
w Rzymie. W niektórych konferencjach wzięło udział ponad 30 prelegentów. Konferencje odbywały się
zarówno w Szczecinie, jak i w Koszalinie i Paradyżu (Zielona Góra). Wystąpienia naukowe i owoce
konferencji zostały opublikowane zarówno w czasopismach, jak i tomach monograficznych.
Wykładowcy wygłaszali swoje referaty na międzynarodowych konferencjach organizowanych zarówno
w Polsce (Szczecin, Gdańsk, Paradyż, Kraków, Lublin, Koszalin, Warszawa), jak i za granicą (Foggia, Berlin,
Greifswald, Sewilla, Frankfurt nad Odrą, Rzym, Paderborn). Podczas pandemii część konferencji odbywała
się w trybie online lub hybrydowym. Niektórym z tych konferencji towarzyszyły wystawy artystów
międzynarodowych, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami kultury (Akademia Sztuk
Pięknych w Brera, Włoski Instytut Kultury w Warszawie) oraz miejskimi (Dom Kultury 13 Muz, Centrum
Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia – Szczecin). Konferencje i wystawy były objęte patronatem Konsulatu
Honorowego Republiki Włoskiej w Szczecinie.
Wykładowcy brali i nadal biorą udział w różnych międzynarodowych projektach badawczych: Faith and
Beliefs of „Nonbelievers” (prowadzony przez Fundację Tempeltona i Czeską Akademię Chrześcijańską;
2019-2021), projekt MenforWomen. Voces masculinas en la Querella de las Mujeres (dofinansowany przez
Ministerstwo Nauki i Innowacji w Hiszpanii; 2019-2022); projekt Reading Circle: Books, literacy,
partecipation (prowadzony przez Uniwersytet w Sewilli i finansowany przez Agencję Erasmusa w Brukseli;
2020-2022) oraz dwa projekty z Uniwersytetem Gregoriańskim w Rzymie.
Ważną częścią umiędzynarodowienia są publikacje wyników badań naukowych i konferencyjnych
w czasopismach lub przez zagraniczne wydawnictwa akredytowane przez MNiSW. Wśród czasopism
należy wyróżnić „Religions”, „International Journal of Humanities and Social Science Invention”,
„Iosrjournals.org”, „International Journal of Scientific Research in Engineering”, „Journal of Practical
Theology”, „Renaissance and Reformation”. Wśród najbardziej znanych wydawnictw należy wymienić
Peter Lang (Niemcy), L’Harmattan (Francja), AgaEditrice, Il Segno dei Gabielli (Włochy).
Wielu naukowców Wydziału jest aktywnymi członkami komitetów naukowych, międzynarodowych
stowarzyszeń teologicznych i redakcji zagranicznych czasopism naukowych, np.: „Revista Internacional de
Culturas i Literaturas” (Hiszpania), „Noria Revue Litéraire et Artistique” (Francja), „Revista Cientifica de
Comunicacion y Genero” (Hiszpania). Warto również zaznaczyć, że jeden z wykładowców jest delegatem
i ekspertem Konferencji Episkopatu Polski ds. „Der Synodale Weg” Kościoła Katolickiego w Niemczech
i jest również ekspertem Watykańskiej Komisji Akredytacyjnej AVEPRO.
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Istotnym elementem w porównaniu z poprzednią oceną PKA jest to, że dziś aż 85% wykładowców
Wydziału Teologicznego miało i utrzymuje aktywne kontakty na arenie międzynarodowej. Należy także
zaznaczyć, że z pobytów stażowych w ramach programu Erasmus+ korzystali również pracownicy
administracyjni dziekanatu.

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Wsparcie studentów w procesie uczenia się
Uczelnia ma szeroko rozwinięty system wsparcia studentów w procesie uczenia się, obejmujący pomoc
zarówno w formie merytorycznej lub organizacyjnej, jak i materialnej.
Systemowo już sam Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego zapewnia wsparcie w procesie
kształcenia, także w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba uelastycznienia czasu uczestnictwa w zajęciach
dydaktycznych (np. z powodu wychowywania dziecka, opieki nad chorym członkiem rodziny czy
studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów). W tym przypadku istnieje możliwość skorzystania
z indywidualnej organizacji studiów (IOS), dzięki któremu udział w zajęciach oraz ich zaliczanie odbywa się
na zasadzie porozumienia studenta z wykładowcami. Podobnym instrumentem jest indywidualny
program studiów (IPS) przeznaczony dla osób osiągających wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub
osiągnięcia artystyczne, uczestniczących w wymianie krajowej czy międzynarodowej, zajmujących się
prowadzeniem badań naukowych, a także studentów ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi ze stanu
zdrowia (np. niepełnosprawnych). IPS umożliwia dopasowanie planu studiów do potrzeb konkretnego
studenta, uwzględniając jego specyficzną sytuację. Pomocne dla studentów, mających z różnych
względów potrzebę przerwy w procesie dydaktycznym, są również urlopy krótko- i długoterminowe,
a także zdrowotne.
Wsparciu rozwoju zainteresowań naukowych służą koła naukowe, których tematykę każdy student może
dostosować do swoich potrzeb. Na Wydziale Teologicznym funkcjonuje Koło Filozoficzne Studentów
Teologii „Logos”. Celem działalności członków tego koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu filozofii, logiki
i teologii, a w szczególności badanie zastosowania metod formalnych w naukach teologicznych. Trwają
także działania mające na celu sformalizowanie funkcjonowania dwóch kolejnych kół naukowych. Jednym
z nich jest Koło Naukowe „Veterum Sapientia” zrzeszające na Wydziale studentów chcących pogłębić
wiedzę z zakresu języka łacińskiego. Jego misją będzie wdrożenie praktycznego poznawania stosowania
języka łacińskiego w życiu codziennym. Kolejnym planowanym do uruchomienia jest Koło Naukowe
Teologów, którego działalność skupiać się będzie wokół zagadnień teologii systematycznej. Celem
aktywności jego członków będzie rozwój naukowy studentów oraz przygotowanie ich do pracy naukowej,
zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu, a w dalszej perspektywie współpraca
ogólnouczelniana (także z innym kołami naukowymi).
W obszarze kulturalno-artystycznym istnieje Strefa Kultury Studenckiej, która wspiera studentów
chcących rozwijać swoje możliwości artystyczne. Oferuje ona pomoc w pozyskiwaniu środków
finansowych na rzecz działalności kulturalnej i społecznej studentów. Promuje wydarzenia kulturalne,
a także realizuje nowe działania kulturalne.
Studenci mają możliwość udziału w programach organizujących mobilność zagraniczną – mogą wyjeżdżać
na studia oraz na praktyki w ramach programu Erasmus+, a także programu MOST, pozwalającego jego
uczestnikom na odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą (w kraju). Za działalność organizacyjną,
doradczą i koordynującą w tym zakresie odpowiada Dział Spraw Międzynarodowych US oraz Dział Spraw
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Studenckich US. Obie jednostki Uczelni regularnie prowadzą akcje informacyjne, aby dotrzeć do jak
największej liczby studentów oraz zachęcić ich do uczestnictwa w programach związanych z mobilnością.
Ponadto od niedawna studenci mogą korzystać z nowego narzędzia wspomagającego mobilność
zagraniczną o nazwie Erasmus+ App. Jest to aplikacja na telefon pomocna w organizacji wyjazdu
edukacyjnego do innego kraju. Zawiera wskazówki, jak podróżować, jak mieszkać poza domem (ogólne,
specyficzne dla kraju i miasta), wskazówki i doświadczenia, którymi dzielą się inni uczestnicy programu czy
też informacje o lokalnych wydarzeniach i działaniach oraz ludziach ze społeczności lokalnych.
Wsparcie przy wejściu na rynek pracy stanowi Akademickie Biuro Karier. Wspiera ono studentów
i absolwentów Uczelni w wyborze ich ścieżki zawodowej oraz pomaga im w znalezieniu zatrudnienia
spełniającego ich oczekiwania, aspiracje i kwalifikacje. Cel ten ABK realizuje przez prowadzenie i bieżące
aktualizowanie bazy ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu, przygotowywanie wielotematycznych
bezpłatnych warsztatów i szkoleń – samodzielnie i przy współdziałaniu z różnymi firmami i instytucjami,
organizowanie staży i praktyk dla studentów, szeroką współpracę z pracodawcami, instytucjami
i organizacjami z całego kraju, bezpłatne udostępnianie publikacji, informatorów i poradników związanych
z rynkiem pracy i rozwojem osobistym, zapoznawanie studentów i absolwentów ze standardami
tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) na indywidualnych konsultacjach,
monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uczelni, co pozwala na dopasowanie programów
kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, świadczenie doradztwa zawodowego opartego na
testach osobowościowych i opinii psychologicznej, współorganizowanie wydarzeń takich jak Targi i Giełda
Pracy, wydawanie cotygodniowego newslettera zawierającego informacje z życia Uczelni, oferty dla
studentów i absolwentów.
Inną inicjatywą służącą pomocy studentom wchodzącym na ścieżkę kariery zawodowej jest Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości wspierający studentów i absolwentów chcących rozpocząć własną
działalność gospodarczą. Jego celem jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi
małych i średnich przedsiębiorstw. Dostarcza on studentom praktyczną wiedzę i dobre przykłady z obszaru
rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pomaga także w stawianiu pierwszych kroków
w tym obszarze za pomocą wsparcia założycielskiego, infrastrukturalnego i biznesowego (pomoc przy
zarejestrowaniu działalności gospodarczej, organizacji zaplecza technicznego i administracyjnego,
doradztwo na temat pozyskania funduszy na inwestycje z różnych źródeł, promocję, szkolenia, pomoc
w nawiązywaniu współpracy gospodarczej).
Uczelnia oferuje wsparcie materialne dla studentów w formie:
 stypendium rektora – przeznaczone dla studentów osiągających wyróżniające się wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe;
 stypendium socjalne – dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;
 zapomogi – dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
 stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Za sprawy związane z pomocą materialną odpowiedzialne są komórki: Sekcja ds. Stypendiów
i Sprawozdawczości oraz Sekcja ds. Studenckich (www.studenci.usz.edu.pl/stypendia).
Studenci niepełnosprawni, zgodnie z Regulaminem studiów, mają prawo do szczególnych warunków
uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form i terminów ich zaliczania. Mają także dostęp do
ułatwień w studiowaniu, np. indywidualnej organizacji studiów, pierwszeństwa w zapisach na przedmioty
do wyboru i w wyborze grup zajęciowych, indywidualnych warunków korzystania z bibliotek, stosownej
pomocy w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do studiowania, używania na
zajęciach środków wspomagających proces uczenia się (np. urządzeń rejestrujących) oraz możliwości
umówienia się na indywidualne konsultacje w ramach obowiązkowych godzin konsultacji na wydziale. Na
końcowym etapie są też prace nad nowym Regulaminem studiów, w którym bardzo mocno
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zaakcentowane jest dążenie do zapewnienia studentom ze szczególnymi potrzebami, w tym także
z niepełnosprawnościami, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na zasadach równości
z innymi osobami.
Jednostką zapewniającą wsparcie osobom niepełnoprawnym jest Dział ds. Osób Niepełnosprawnych.
Jednostka ta oferuje studentom z niepełnosprawnościami niezbędne formy wsparcia w procesie
kształcenia. Pomaga także organizacyjnie i merytorycznie nauczycielom akademickim oraz pracownikom
administracyjnym, mającym na co dzień kontakt z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Pracownicy pomagają wszystkim studentom z niepełnosprawnościami w rozumieniu formalnym, czyli
takim, którzy z powodu swojej niepełnosprawności napotykają trudności w realizacji programu studiów,
niezależnie od tego, czy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (np. przewlekle chorych czy
tymczasowo niepełnosprawnych, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie realizować programu
studiów). Osoby takie są uprawnione do korzystania z usług Działu i mogą liczyć na wszelkie dostosowania,
umożliwiające im kontynuowanie nauki.
Ważną formą wsparcia, jakie może w razie potrzeby uzyskać każdy student, jest także wsparcie
psychologiczne. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego ze strony
wykwalifikowanych psychologów, które mogą mieć formę konsultacji online lub konsultacji bezpośredniej
– w Punkcie Pomocy Psychologicznej.
W kwestii uwzględniania głosu studentów w całym procesie kształcenia, prawo takie już od podstaw
zapewnione jest przez Regulamin studiów. Mają oni możliwość zgłaszania władzom Uczelni postulatów
dotyczących planów studiów, programów studiów i spraw związanych z procesem uczenia się oraz
warunkami socjalno-bytowymi. Mają także zagwarantowany udział w tworzeniu i zmianach Regulaminu
studiów, programów studiów bądź ich elementów, udział w ewaluacji procesu kształcenia, a także prawo
do składania skarg i wniosków dotyczących każdego aspektu związanego ze studiowaniem. Każda skarga
bądź wniosek muszą być rozpatrzone zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, a Uczelnia
corocznie przekazuje na ten temat informacje do Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Motywowanie studentów
Studenci wybitni, poza wsparciem finansowym, mają możliwość ubiegania się o nagrodę Rektora US dla
studentów wyróżniających się. Nagrodę przyznaje się studentowi za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie,
artystyczne lub za wyróżniającą się działalność na rzecz społeczności akademickiej Uczelni, społeczności
Miasta Szczecin lub regionu Pomorza Zachodniego. Ma ona na celu promowanie aktywnego uczestnictwa
w życiu Uczelni, aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów US, a także
nagradzanie studentów za pracę na rzecz rozwoju i promocji społeczności akademickiej Uczelni,
społeczności Miasta Szczecin lub regionu Pomorza Zachodniego.
Ponadto studentom wyróżniającym się wyjątkowo dobrymi wynikami w nauce, wykazującym się aktywną
działalnością na rzecz Uczelni lub wykazującym się nienaganną postawą etyczną i zdyscyplinowaniem
może zostać przyznana także nagroda Dziekana.
Oprócz nagród, studenci mają możliwość brania udziału w różnego konkursach, zarówno na szczeblu
krajowym, jak i międzynarodowym. Informacje o organizowanych konkursach na bieżąco przekazywane
są studentom e-mailowo lub za pośrednictwem stron internetowych US.
Kadra wspierająca proces nauczania i uczenia się
Wspieranie studentów w procesie kształcenia należy do priorytetów wszystkich nauczycieli akademickich
Wydziału Teologicznego. Są oni otwarci na potrzeby studentów oraz gotowi do udzielania pomocy,
wyjaśnień i informacji w wielu aspektach. Każda osoba studiująca ma możliwość kontaktu z wykładowcą
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poza zajęciami, zarówno osobistego, jak i elektronicznego. Istnieje także ogólnodostępny harmonogram
konsultacji (załącznik nr 7 w materiałach dodatkowych), podczas których studenci mogą zgłaszać wszelkie
potrzeby dotyczące procesu kształcenia czy też wsparcia w rozwiązaniu problemów, jakie mogą powstać
w trakcie studiów.
Kadra naukowa jest też systematycznie szkolona w zakresie współpracy ze studentami o zwiększonych
potrzebach, np.
 szkolenie dla kadry akademickiej pod nazwą „Świadoma Kadra – praca ze studentem
z niepełnosprawnością”;
 cykl szkoleń projektu MaximUS Dostępności, mający na celu zwiększenie dostępności Uczelni dla
studiujących w niej osób ze szczególnymi potrzebami oraz likwidowanie barier w dostępie do
kształcenia na Uczelni.
Za obsługę studentów odpowiedzialna jest Sekcja ds. Studenckich Wydziału Teologicznego, składająca się
z 4 osób (w tym kierownika). Pracownicy sekcji posiadają długoletnie doświadczenie w pracy ze
studentami, a także wymagane na swoich stanowiskach kwalifikacje, które regularnie podnoszone są przy
pomocy oferowanych przez Uczelnię kursów i szkoleń, np.:
 szkolenie świadomościowe z zakresu wiedzy o niepełnosprawności (w ramach projektu MaximUS
dostępności) (2022 r.)
 szkolenie „Praca ze studentami w kryzysie psychicznym i zachowaniami agresywnymi” (2021 r.)
 szkolenie w zakresie technik konstruowania aktów prawa wewnętrznego (2021 r.)
 szkolenie w zakresie stosowania KPA w sprawach studenckich i doktoranckich (2021 r.)
 szkolenie na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (2021 r.)
 kurs związany z ochroną danych osobowych (2021 r.)
 szkolenie dla pracowników US z obsługi programów informatycznych (2020 r.)
 szkolenie z przepisów kancelaryjno-archiwalnych (2020 r.)
Kierownik Sekcji ds. Studenckich w roku 2018 oraz 2021 wzięła udział w wyjazdach szkoleniowych (STT)
w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytet w Foggi (Włochy) oraz Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania).
Podczas tych szkoleń mogła zapoznać się ze sposobem i organizacją pracy związanej z obsługą studentów
na ww. uczelniach, obserwowała pracę pracowników dziekanatu, a także proces zarządzania tymi
jednostkami. Podczas spotkań z pracownikami administracji miała możliwość porównania
praktykowanych metod pracy ze studentem.
Ponadto zaznaczyć trzeba, że Sekcja ds. Studenckich na Wydziale Teologicznym US nastawiona jest na
szeroko rozumianą współpracę ze studentem oraz zapewnienie możliwie najsprawniejszej pomocy
i wsparcia. Podczas pandemii koronawirusa metody obsługi studentów zostały w pełni dostosowane do
panującej sytuacji – zapewniona została możliwość elektronicznego oraz telefonicznego załatwiania
spraw, co okazało się być także efektywnym sposobem na kontakt, udzielanie informacji, składanie
dokumentów etc. W razie potrzeby pracownicy zapewniają także możliwość obsługi studenta
w tradycyjnej formie.
Wszystkie ważne informacje na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej Wydziału Teologicznego
(www.teo.usz.edu.pl) oraz na stronie Sekcji ds. Studenckich (www.dos.usz.edu.pl). Kompleksowe źródło
informacji dla studentów, także w kwestii wsparcia materialnego, zapewnia strona Działu Spraw
Studenckich US (www.studenci.usz.edu.pl). Oprócz tego studenci mają dostęp do platformy studenta
o nazwie e-proDziekan. Służy ona komunikacji pomiędzy Uczelnią a studentem: zamieszczane są tu
najważniejsze informacje i komunikaty, informacje o wystawionych studentowi fakturach za opłaty,
a także ocenach, jakie otrzymał student z obowiązujących w danym semestrze egzaminów i zaliczeń.
Za pośrednictwem platformy można także złożyć wniosek stypendialny.
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Ponadto corocznie przed rozpoczęciem roku akademickiego, na Wydziale organizowane są „dni
adaptacyjne” dla wszystkich nowo przyjętych studentów. Obejmują one kompleksowe działania
informacyjne, prowadzone zarówno w formie spotkań na żywo, jak i zdalnie (harmonogram – zob.
załącznik nr 7 w materiałach dodatkowych). W trakcie tych dni studenci otrzymują wszystkie niezbędne
informacje dotyczące nie tylko samego procesu kształcenia, ale także możliwości wsparcia, jakimi
dysponuje Uczelnia. Podczas spotkań z władzami i pracownikami Wydziału przekazywane są podstawowe
informacje na temat jego funkcjonowania. Dodatkowo organizowane jest szkolenie biblioteczne,
szkolenie z praw i obowiązków studenta oraz szkolenie z obsługi programu służącego do odbywania zajęć
online (MS Teams). Ważnym i obowiązkowym elementem „dni adaptacyjnych” jest szkolenie BHP, które
prowadzone jest w części teoretycznej i praktycznej oraz zakończone testem sprawdzającym. Studenci
mogą poznać metody udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa.
Samorządność i organizacje studentów
Organem Samorządu Studenckiego reprezentującym studentów przed władzami Wydziału jest
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, natomiast przed władzami Uczelni reprezentuje ich
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego i Zarząd Uczelnianej Rady.
Samorząd zajmuje się wieloma aspektami dotyczącymi procesu kształcenia na Uczelni oraz kreuje życie
akademickie poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i podejmowanie inicjatyw społecznych.
Przedstawiciele studentów obecni są w gremiach takich jak: Rady Dydaktyczne, Zespoły kierunków,
Komisje Senackie i Rektorskie, Komisje Dyscyplinarne dla studentów i nauczycieli akademickich, Kolegium
Elektorów oraz Senat US. Obecność przedstawicieli studentów w tych zespołach umożliwia
reprezentowanie głosu studenckiego, przedstawienie uwag i wniosków dotyczących programu kształcenia
oraz podnoszenie jakości studiowania na Uniwersytecie. W gronie organów Samorządu Studenckiego
znajdują się osoby będące Ekspertami ds. Studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, są oni specjalistami
w zakresie jakości kształcenia z perspektywy studenckiej.
Samorząd Studencki zajmuje się również sprawami socjalnymi studentów. Przedstawiciele studentów
przydzielają miejsca w Domach Studenckich US oraz, wraz z pracownikami administracyjnymi US, tworzą
Wydziałowe i Uczelniane Komisje ds. Pomocy Materialnej, przyznające stypendia.
Działalność Samorządu polega też na wsparciu kół naukowych i organizacji studenckich przez dotacje
celowe na wyjazdy naukowe i konferencje oraz współorganizowanie ze Studencką Strefą Kultury
Przeglądu Kół Naukowych. Wsparcia finansowego na szczeblu samorządu uczelnianego udziela Rektor,
natomiast na płaszczyźnie wydziału inicjatywy i działania studenckie wspomaga dziekan.
Rozwój i doskonalenie wsparcia studentów w procesie uczenia się
Na Uczelni funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego działaniem objęci
są studenci, słuchacze i doktoranci oraz pracownicy. Zakres działania systemu obejmuje w szczególności:
okresowe przeglądy i doskonalenie programów studiów, ocenę realizacji procesu kształcenia, w tym
organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, analizę warunków i trybu rekrutacji na studia,
monitorowanie karier zawodowych absolwentów w celu doskonalenia procesu kształcenia, zbieranie
i wykorzystywanie opinii pracodawców do tworzenia i doskonalenia programów studiów, procedury
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, analizę zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji
praktyk, dbanie o wysoki poziom kadry dydaktycznej.
W obszarze oceny i monitorowania systemu wsparcia studentów, procesu kształcenia oraz kadry
wspierającej proces kształcenia funkcjonuje Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia. Jednym
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z elementów jego działania jest przeprowadzana raz do roku w ostatnim miesiącu zajęć dydaktycznych w
semestrze letnim ankieta oceniająca jakość kształcenia oraz osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne – ich
zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne, efektywność przekazywania wiedzy. Ankieta
przeprowadzana za pośrednictwem platformy e-proDziekan, jest anonimowa i dobrowolna. Jej celem jest
m.in. podnoszenie jakości kształcenia.

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach
Biuletyn Informacji Publicznych
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej US znajdują się wymagane prawem powszechnie dostępne
informacje w formie elektronicznej, dostępnej dla każdego zainteresowanego użytkownika, dotyczące
Uniwersytetu Szczecińskiego, a w tym Wydziału Teologicznego – począwszy od Statutu Uniwersytetu
Szczecińskiego, wszelkich aktów prawnych (w tym uchwał i protokołów Rad Naukowych) poprzez
organizację Uczelni i szeroki zakres informacji o programach studiów, efektach uczenia się, regulaminach,
domach studenckich czy organizacji roku akademickiego (BIP - studia pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolite magisterskie).
Strona internetowa Wydziału Teologicznego US
Na stronie internetowej Wydziału Teologicznego znajduje się odnośnik do charakterystyki oferty
edukacyjnej WT (Kandydaci – WT US), w tym warunki i kryteria kwalifikacji kandydatów, umiejętności
uzyskiwane podczas studiów, opis przebiegu rekrutacji „krok po kroku”, docelowe miejsca pracy czy
przykładowe przedmioty.
W bieżącym roku akademickim (2021/2022) Uniwersytet Szczeciński utworzył stronę internetową
Informacje. Konsultacje. Doradztwo, której celem jest wsparcie zarówno maturzystów – planujących
rozpoczęcie życia studenckiego , jak i studentów – czyli tych, którzy rozmyślają nad zmianą kierunku bądź
kontynuacją kariery edukacyjnej.
Na stronie internetowej Wydziału znajdują się wykazy gremiów, w tym odpowiedzialnych za jakość
kształcenia, tj. kierunkowe zespoły, skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych, Rady
Dydaktycznej oraz kontakt do pracowników poszczególnych sekcji Wydziału (Sekcja ds. Studenckich,
Sekcja ds. Nauki, Sekcja ds. Kształcenia).
W zakładce Studenci zainteresowani znajdą takie informacje, jak: harmonogram zajęć, plany studiów,
sylabusy, zasady dyplomowania, informacje dotyczące wymiany studentów czy niezbędne wzory podań
związane z tokiem studiów. Są tu również informacje o kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale
Teologicznym oraz Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego WT US. Praktycznym narzędziem do
szybkiego kontaktu studenta z przedstawicielem Wydziału jest wtyczka Messenger pojawiająca się tuż po
wejściu na stronę internetową.
W menu Instytut znajduje się wykaz pracowników Instytutu Nauk Teologicznych, którzy mają utworzone
swoje profile naukowe, wraz z podaną formą kontaktu dla studentów i innych zainteresowanych osób.
Wsparciem dla strony wydziałowej jest strona główna Uniwersytetu Szczecińskiego, która wspiera
Wydział w szerszym dostępie do oferty edukacyjnej, rekrutacji, spraw studenckich, a także działalności
naukowej i dydaktycznej.
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Uczelniany system e-proDziekan służący do obsługi studentów, doktorantów i wykładowców
Wewnętrznym narzędziem do przekazywania oraz gromadzenia informacji w ramach toku studiów jest
uczelniany system e-proDziekan, który zawiera informacje o danych osobowych, zachowuje historię
korespondencji, służy jako e-indeks, zawiera informację o opłatach, pozwala wypełniać elektronicznie
wnioski stypendialne czy dokonywać oceny nauczyciela akademickiego oraz oceny kierunku w ramach
ankietyzacji. W systemie e-proDziekan znajdziemy informacje o terminach konsultacji poszczególnych
wykładowców oraz linki do stron z przydatnymi informacjami. Każdy student i pracownik posiada
indywidualne dane do zalogowania się w e-proDziekanie. System e-proDziekan jest najnowszym
systemem na Uniwersytecie Szczecińskim, który na bieżąco jest udoskonalany oraz rozbudowywany, aby
jak najpełniej służył studentom i pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego.
Aplikacje Microsoft 365
Wraz ze zmianami formy nauczania i komunikowania się społeczności uniwersyteckiej związanej
z pandemią doszło do upowszechnienia rozwiązań, które umożliwiają realizację toku studiów poprzez
wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Systemem, na którym Uniwersytet Szczeciński opiera
swoje funkcjonowanie w formie zdalnej, jest aplikacja MS Teams. Dzięki tej aplikacji możliwe jest
komunikowanie się oraz przeprowadzanie zajęć, spotkań czy egzaminów ze studentami w formie online.
Aplikacja służy także do udostępniania informacji i materiałów w ramach studiowania. Dostęp do aplikacji
mają wszyscy studenci i pracownicy Uczelni. Dodatkowo Centrum Informatyczne udostępniło dla
prowadzących zajęcia system Moodle. Jest to platforma służąca do przeprowadzania nauczania zdalnego,
działająca w technologiach WWW.
Wydziałowe media społecznościowe – Facebook
Warto podkreślić, że coraz powszechniejszym kanałem komunikacji ze studentami stało się medium
społecznościowe Facebook (Facebook WT US), na którego to profilu mamy możliwość umieszczania
informacji o wydarzeniach, spotkaniach czy szeroko rozumianej ofercie edukacyjnej Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Na Fanpage Wydziału Teologicznego publikowane są
informacje dla studentów, sukcesy naszych wykładowców oraz inne materiały promujące naszą
Jednostkę.
Wydział Teologiczny US na bieżąco aktualizuje informacje znajdujące się na stronie internetowej. Dużym
wsparciem są informacje zwrotne dotyczące treści umieszczanych na stronie internetowej czy w mediach
społecznościowych od pracowników i studentów Wydziału, którzy w sytuacji, gdy jakaś informacja
wymaga korekty lub zmiany, w sposób nieskrępowany zgłaszają to wydziałowemu administratorowi
strony internetowej i mediów społecznościowych.
Najbardziej istotne informacje umieszczane są w formie tradycyjnej na tablicach na terenie obiektu
Wydziału Teologicznego (dziekanat, tablice dla studentów na poszczególnych poziomach obiektu).
Również pracownicy administracyjni poszczególnych sekcji dostępni są dla studentów i pracowników
Wydziału, którzy w sposób bezpośredni chcą załatwić jakąś sprawę.
Uniwersytet Szczeciński w ostatnich latach dokonał reorganizacji swoich narzędzi, które umożliwiają
dostęp do informacji zainteresowanym grupom odbiorców. Począwszy od uruchomienia Biuletynu
Informacji Publicznej, poprzez nowe strony internetowe (strona główna US i strony wydziałowe, w tym
Wydziału Teologicznego), a także narzędzia komunikacji pomiędzy społecznością uniwersytecką. Sytuacja
związana z pandemią niejako wymusiła wprowadzenie narzędzi do nauki zdalnej (MS Teams, Moodle).
Wydział Teologiczny w ramach podnoszenia jakości funkcjonowania w przestrzeni uniwersyteckiej
utworzył salę multimedialną wyposażoną w nowoczesny sprzęt do spotkań w trybie zdalnym lub
hybrydowym. Inwestycja w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny dostępny dla pracowników
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Wydziału Teologicznego US w znacznym stopniu wpłynęła na poprawę komfortu i jakości pracy na
Wydziale zarówno dla pracowników jak i studentów.

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
W Uniwersytecie Szczecińskim, na mocy Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,
działa Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. W skład Uczelnianego Systemu Zapewniania
Jakości Kształcenia wchodzą następujące podmioty:
 Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia, którego zadania wiążą się m.in. z koordynowaniem działań
projakościowych w US. Przedstawia on prorektorowi ds. kształcenia propozycję działań
wpływających na zwiększenie jakości kształcenia, przedstawia rekomendacje i wytyczne zespołom
kierunków dotyczące programów kształcenia, opiniuje program studiów nowo powstającego
kierunku oraz zmiany w programach w przypadku kierunków już istniejących.
 Rady dydaktyczne wydziałów. W przypadku Wydziału Teologicznego jest to Rada Naukowa pełniąca
funkcje Rady Dydaktycznej (zob. Statut US § 36 ust. 3), której zadaniem jest opiniowanie różnych
działań projakościowych związanych z jakością kształcenia oraz opiniowanie programu studiów
nowo powstającego kierunku oraz zmiany w programach w przypadku kierunków już istniejących.
 Rada naukowa Szkoły Doktorskiej, której zadania są analogiczne do zadań rad dydaktycznych,
związane jednak z funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej.
 Zespoły kierunków, które mają szereg określonych zadań dotyczących jakości kształcenia.
 Akademickie Biuro Karier, które zajmuje się monitorowaniem karier zawodowych absolwentów.
Na poziomie Wydziału Teologicznego funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
(zob. załącznik nr 9 w materiałach dodatkowych). System ten powstał i funkcjonował już przed reformą
szkolnictwa wyższego z 2019 roku. Wraz ze zmianami w Uniwersytecie Szczecińskim, związanymi
z wejściem w życie ustawy, Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia był stopniowo
dostosowywany do wymogów ustawy oraz kolejnych zarządzeń rektora. Najważniejsza zmiana
projakościowa jest związana z Uchwałą nr 1/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych pełniącej
funkcje Rady Dydaktycznej WT US dnia 11 lutego 2021 r., która wprowadzała szereg zmian związanych
z wejściem w życie Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zadania projakościowe wykonują
następujące podmioty:
 Dziekan
 Rada Naukowa pełniąca funkcje Rady Dydaktycznej
 koordynator kierunku wraz z zespołem kierunku
 prodziekan ds. studenckich
 zastępca dyrektora Instytutu
 kierownicy studiów podyplomowych
 kierownicy katedr
 kierownik Sekcji ds. kształcenia
 opiekunowie praktyk studenckich
 nauczyciele akademiccy
 pracownicy administracji
 Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego
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Pierwszym podmiotem odpowiedzialnym za projektowanie nowych programów kształcenia oraz
dokonywanie zmian w istniejących już programach jest zespół kierunku. Następnie Rada Naukowa
pełniąca funkcje Rady Dydaktycznej opiniuje nowy program kształcenia lub zmiany dokonane
w istniejącym programie. Z kolei program kształcenia trafia do uczelnianego zespołu ds. jakości
kształcenia. Tutaj zostaje poddany analizie eksperckiej, która może wskazać ewentualne elementy do
korekty. Po opinii tegoż zespołu program jest przedstawiany Uczelnianej Radzie ds. Kształcenia by finalnie
trafić pod głosowanie na Senacie US. Taka procedura gwarantuje zachowanie najwyższych standardów
jakości kształcenia.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie programu studiów jest zespół kierunku, który
w świetle Zarządzenia 194/2020 Rektora US posiada szereg narzędzi umożliwiających skuteczną
działalność projakościową. Do tych narzędzi należą m.in.: przegląd sylabusów, analiza ankiet oceny
dokonywanej przez studentów oraz karta samooceny kierunku. Przykładem konkretnych działań
projakościowych było przedstawienie przez koordynatora kierunku na szkoleniu dydaktyczno-naukowym
w dniu 27 stycznia 2022 r. wykazu literatury w sylabusach wraz z wnioskami odnośnie do jej optymalizacji
i aktualizacji. Jest to wynik standardowej analizy sylabusów dokonywanej przez zespół kierunku.
Jednym z ważnych narzędzi projakościowych pozwalających na weryfikację realizacji programu
kształcenia, w tym efektów uczenia się, jest procedura hospitacji zajęć dydaktycznych. Procedurę tę
regulują Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zasad i procedur
przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim oraz Zarządzenie nr 157/2020
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury
przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim.
Na poziomie ogólnouniwersyteckiem procedurę dyplomowania zawiera Regulamin Studiów. Procedurę
dyplomowania na WT na kierunku teologia reguluje Uchwała nr 36/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk
Teologicznych pełniącej funkcje Rady Dydaktycznej z dnia 23 września 2021 roku. Działania projakościowe
związane z doskonaleniem tej procedury zostały wdrożone na Radzie Naukowej pełniącej funkcję Rady
Dydaktycznej w dniu 12 grudnia 2019 r. Podjęte uchwały dotyczyły formalnych i merytorycznych kryteriów
pracy dyplomowej, zasad wyboru promotora, warunkach przygotowywania prac dyplomowych
w językach obcych.
Studenci mają swój udział w doskonaleniu i realizacji programu studiów na kilku płaszczyznach. Pierwszym
narzędziem projakościowym jest procedura ankietyzacji. Ankietyzacja jest przeprowadzana na poziomie
ogólnouczelnianym za pomocą systemu informatycznego. Za merytoryczną stronę ankiet jest
odpowiedzialny uczelniany zespół ds. jakości kształcenia. Na poziomie Wydziału Teologicznego
wprowadzono wewnętrzny raport oceny kierunku opracowany w oparciu o ankietyzację przeprowadzoną
przez Dział Jakości Kształcenia. Analizy tej dokonuje zespół kierunku pod przewodnictwem koordynatora.
Drugą płaszczyzną projakościowej aktywności studentów jest udział przedstawicieli samorządu
studenckiego w ramach funkcjonowania zespołu kierunku. Trzecią płaszczyzną udziału studentów jest
Rada Naukowa pełniąca funkcje Rady Dydaktycznej, której członkami są również przedstawiciele
samorządu studenckiego.
Zespół interesariuszy wewnętrznych tworzą:
 dr hab. Małgorzata Machałek – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji
 ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski – Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
 dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
 dr Ewa Rojewska – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
 mgr Monika Smoguła – Zastępca Kierownika Akademickiego Biura Karier
 mgr inż. Antoni Gwarek – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
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Interesariusze wewnętrzni są tym podmiotem, który również wpływa na realizację i doskonalenie
programów kształcenia oraz realizację procesu kształcenia. Tworzenie nowej specjalności na kierunku
teologia (specjalność komunikacja interpersonalna i społeczna) było konsultowane i opiniowane przez
interesariuszy wewnętrznych z Instytutu Pedagogiki.
Interesariusze zewnętrzni, tworzący Konwent Pracodawców i Interesariuszy Zewnętrznych, poprzez swoje
opinie, spotkania oraz uczestnictwo w szkoleniach dla osób prowadzących zajęcia wpływają na kształt
przygotowanych programów studiów oraz realizację i jakość procesu kształcenia, pomagając
w uwzględnieniu różnych czynników konstytuujących funkcjonowanie placówek oświatowych.
Przykładem działań projakościowych w tym obszarze są m.in. opinie interesariuszy zewnętrznych dla
kierunku teologia ze specjalnością komunikacja interpersonalna i społeczna przygotowane podczas
projektowania nowej specjalności na kierunku teologia, a także wystąpienie dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 41 w Szczecinie mgr Doroty Maziarz-Świerzewskiej, która przedstawiła na szkoleniu naukowodydaktycznym dla pracowników WT w dniu 24 lutego 2022 r. wyzwania stojące przed nauczycielami we
współczesnych placówkach edukacyjnych, na jakie należy zwrócić uwagę w procesie kształcenia
i doskonalenia programu studiów.
Na poziomie działań projakościowych związanych z materią jakością kształcenia zasadne będzie
wprowadzenie dodatkowej ankietyzacji wykładowców dokonywanej przez studentów na poziomie
Wydziału Teologicznego. Postulat ten bazuje na kilku przesłankach. Po pierwsze, ankietyzacja
dokonywana drogą elektroniczną na poziomie ogólnouczelnianym nie cieszy się dużą popularnością wśród
studentów. Skutkuje to tym, że liczba ankiet nie daje realnego obrazu oceny dokonywanej przez
studentów. Ankieta wewnątrzwydziałowa w formie tradycyjnej umożliwi pełniejszy obraz opinii i ocen ze
strony studentów, ponadto na poziomie Wydziału będzie możliwość większej elastyczności w doborze
pytań, tak aby uwzględniać w szerszym zakresie np. informacje dotyczące tego, jak proces dydaktyczny
wpływa na opanowanie i przyswojenie efektów uczenia się. Postulat ten jest wynikiem działalności
zespołu kierunku, który na Radzie Naukowej pełniącej funkcje Rady Dydaktycznej 10 czerwca 2021 r.
zwrócił uwagę na funkcjonowanie dotychczasowego systemu ankietyzacji.
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów
Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem szczegółowych
kryteriów oceny programowej

Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

POZYTYWNE

NEGATYWNE

Mocne strony

Słabe strony

 utworzenie nowej specjalności komunikacja
interpersonalna i społeczna
 wzrastający stopień umiędzynarodowienia
badań oraz działalności dydaktycznej
 liczna i wyspecjalizowana kadra nauczycieli
akademickich
 dobra infrastruktura dydaktyczna
 trwała obecność w tradycji i specyfice
Uniwersytetu

 niewielka liczba kandydatów
 trudności w utworzeniu grup dla realizacji
specjalności komunikacja interpersonalna
i społeczna
 brak zajęć w językach obcych – z uwagi na
zbyt małe zainteresowanie kandydatów
 niewystarczająca aktywność grantowa
nauczycieli akademickich

Szanse

Zagrożenia

 istniejące wciąż zapotrzebowanie na rynku
pracy na nauczycieli religii (duże możliwości
zatrudnienia absolwentów specjalności
nauczycielskiej)
 utrzymujące się zainteresowanie teologią
wśród osób aktywnych zawodowo i starszych
 ścisła współpraca z otoczeniem kościelnym
i placówkami oświatowymi w celu
doskonalenia programów kształcenia
 dobre kontakty z interesariuszami
zewnętrznymi

 niż demograficzny, zmniejszenie liczby
absolwentów szkół średnich
 zauważalna laicyzacja społeczeństwa oraz
spadek liczby powołań kapłańskich
 pojawiające się w debacie publicznej
postulaty zniesienia nauczania religii
w szkołach wraz z ogólnie słabnącym
prestiżem zawodu nauczyciela
 obawa o brak realnych perspektyw
zawodowych po studiach teologicznych
(z wyjątkiem pracy w charakterze nauczyciela
religii i duszpasterza)

Strategia rozwoju – cele i zamierzenia:
 Mocniejsza promocja kierunku teologia jako odpowiedź na małą liczbę kandydatów przy jednoczesnym
zapotrzebowaniu społecznym na absolwentów teologii.
 Wskazywanie wśród osób zainteresowanych teologią, w tym także w środowiskach osób aktywnych
zawodowo, na wysokie kompetencje kadry badawczo-dydaktycznej.
 Rozwój aktywności naukowej nauczycieli akademickich, także w kierunku aktywności grantowej.
 Wykorzystanie zaangażowania pracowników w działalność popularyzatorską teologii.
 Wskazywanie na dobre warunki lokalowe i lokalizacyjne prowadzonych studiów.
 Wspieranie mobilności studentów – wymiana międzynarodowa i międzyuczelniana.
 Wykorzystanie dobrej współpracy z otoczeniem do dalszego doskonalenia programu kształcenia.
 Dalsza pogłębiona diagnostyka przyczyn słabych stron i ich stałe monitorowanie.
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(Pieczęć uczelni)

.......................................

.......................................

(podpis Dziekana / Kierownika jednostki)

(podpis Rektora)

Szczecin, dnia 1 marca 2022 r.
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku
Studia stacjonarne

Rok
studiów

Poziom studiów

I stopnia

II stopnia

jednolite studia
magisterskie

Studia niestacjonarne

Dane
sprzed 3 lat

Bieżący rok
akademicki

Dane
sprzed 3 lat

Bieżący rok
akademicki

I

–

–

–

–

II

–

–

–

–

III

–

–

–

–

IV

–

–

–

–

I

–

–

–

–

II

–

–

–

–

I

22

20

–

–

II

19

17

–

–

III

14

11

–

–

IV

22

11

–

–

V

31

19

–

–

VI

–

–

–

–

108

78

–

–

Razem

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok
przeprowadzenia oceny
Studia stacjonarne
Poziom studiów

I stopnia

II stopnia

jednolite studia
magisterskie
Razem

Liczba
studentów,
którzy rozpoczęli
cykl kształcenia
kończący się
w danym roku

–

Studia niestacjonarne

Liczba
absolwentów
w danym roku

Liczba
studentów,
którzy rozpoczęli
cykl kształcenia
kończący się w
danym roku

Liczba
absolwentów w
danym roku

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2021

37

16

–

–

2020

40

8

–

–

2019

33

27

–

–

110

51

–

–

Rok
ukończenia
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)
Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na ocenianym
kierunku na danym poziomie

Liczba punktów
ECTS /
Liczba godzin
10 semestrów
300 ECTS

Łączna liczba godzin zajęć

2883 godz. [TN]
2860 godz. [TK]

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia

151,16 ECTS [TN]
150,52 ECTS [TK]

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z prowadzoną
w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek studiów

162 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny
nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku kierunków studiów
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki
humanistyczne lub nauki społeczne

nie dotyczy

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego

90 ECTS
9 ECTS [TN]
150 godz. [TN]
60 godz.

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych / Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych prowadzonych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych / Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Objaśnienie:

nie dotyczy

[TN] – teologia ze specjalnością nauczycielską
[TK] – teologia ze specjalnością komunikacja interpersonalna i społeczna
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Nazwa zajęć / grupy zajęć
egzegeza Nowego Testamentu: Dzieje Apostolskie
egzegeza Nowego Testamentu: Ewangelie synoptyczne
egzegeza Nowego Testamentu: literatura epistolarna
egzegeza Nowego Testamentu: pisma Janowe
egzegeza Nowego Testamentu: wprowadzenie do Ewangelii
egzegeza Starego Testamentu: księgi historyczne
egzegeza Starego Testamentu: księgi mądrościowe
egzegeza Starego Testamentu: Pięcioksiąg
egzegeza Starego Testamentu: prorocy mniejsi
egzegeza Starego Testamentu: prorocy więksi
ekumenizm
historia Kościoła w czasach nowożytnych i współczesna
historia Kościoła w Polsce
historia Kościoła w starożytności
historia Kościoła w średniowieczu
katechetyka fundamentalna
katechetyka materialna i porównawcza
katolicka nauka społeczna: etyka społeczna
katolicka nauka społeczna: wprowadzenie
liturgika: Eucharystia
liturgika fundamentalna
liturgika: rok liturgiczny
liturgika: sakramenty
misjologia
prawo kanoniczne: karne i procesowe
prawo kanoniczne: księga II KPK
prawo kanoniczne: księgi III-V KPK
prawo kanoniczne: małżeńskie
prawo kanoniczne: wprowadzenie i normy ogólne
religiologia
środowisko biblijne
teologia biblijna
teologia dogmatyczna: charytologia, eschatologia
teologia dogmatyczna: chrystologia
teologia dogmatyczna: eklezjologia, mariologia
teologia dogmatyczna: protologia
teologia dogmatyczna: sakramentologia
teologia dogmatyczna: trynitologia, pneumatologia
teologia fundamentalna
teologia moralna fundamentalna I
[albo] teologia moralna: powołanie chrześcijańskie
teologia moralna fundamentalna II
[albo] teologia moralna: odpowiedź na wezwanie Boże
teologia moralna szczegółowa I
[albo] teologia moralna: inicjacja życia chrześcijańskiego
teologia moralna szczegółowa II
[albo] teologia moralna: diakonia życia chrześcijańskiego

Forma / formy zajęć

Łączna
liczba
godzin zajęć

Liczba
punktów
ECTS

wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady
wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady
wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady
wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady
wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady
wykłady
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia

14
42
42
42
14
28
42
28
28
28
14
42
28
28
42
28
14
28
28
28
28
28
14
14
28
28
28
28
28
42
28
14
42
42
42
36
28
42
42

2
5
4
4
1
3
4
4
3
4
2
6
3
4
5
3
1
3
2
3
2
2
1
1
2
3
2
3
2
5
3
1
4
5
4
4
3
5
5

wykłady, ćwiczenia

28

3

wykłady, ćwiczenia

28

4

wykłady, ćwiczenia

28

3

wykłady, ćwiczenia

28

3
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teologia moralna szczegółowa III
[albo] teologia moralna: życie osobowe chrześcijanina
teologia moralna szczegółowa IV
[albo] teologia moralna: życie wspólnotowe chrześcijanina
teologia pastoralna ogólna
teologia pastoralna szczegółowa
teologia patrystyczna: po Soborze Nicejskim I
teologia patrystyczna: początki doktryny chrześcijańskiej
teologia przepowiadania
teologia życia wewnętrznego ogólna
[albo] teologia duchowości: rozwój duchowy człowieka
teologia życia wewnętrznego szczegółowa
[albo] teologia duchowości: rodzaje duchowości
wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego
wstęp do teologii

wykłady, ćwiczenia

28

2

wykłady, ćwiczenia

28

3

wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia
wykłady

28
28
28
28
14

3
2
3
3
1

wykłady

28

3

wykłady

28

2

wykłady
wykłady

28
28

3
3

1576

164

Razem

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela

Forma / formy zajęć

Łączna
liczba
godzin
zajęć

Liczba
punktów
ECTS

Psychologia ogólna

wykłady, ćwiczenia

45

3

Psychologia szkół podstawowych i ponadpodstawowych

wykłady, ćwiczenia

25

2

konwersatorium

20

1

Pedagogika ogólna

wykłady, ćwiczenia

45

3

Pedagogika szkół podstawowych i ponadpodstawowych

wykłady, ćwiczenia

25

2

konwersatorium

20

1

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna [w trzech etapach]

praktyka

30

3

Emisja głosu

ćwiczenia

30

2

Podstawy dydaktyki

wykłady

30

2

Dydaktyka katechezy szkoły podstawowej – klasy I-IV

wykłady, ćwiczenia

45

3

Dydaktyka katechezy szkoły podstawowej – klasy V-VIII

wykłady, ćwiczenia

45

3

Dydaktyka katechezy szkół ponadpodstawowych

wykłady, ćwiczenia

45

3

Dydaktyka katechezy przedszkolnej i specjalnej

wykłady

15

1

Praktyka dydaktyczna [w trzech etapach]

praktyka

120

6

540

35

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Psychologiczne aspekty praktyki zawodowej

Pedagogiczne aspekty praktyki zawodowej

Razem

Tabela 6. Informacja o programach studiów / zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach
obcych
Liczba studentów

Nazwa programu /
zajęć / grupy zajęć

Forma
realizacji

Semestr

Forma
studiów

Język
(w tym niebędących
obywatelami
wykładowy
polskimi)

brak
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających
1. Program studiów dla kierunku studiów teologia:
1.1. Plan studiów
1.2. Matryca efektów uczenia się
1.3. Opis sposobów weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się
1.4. Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia
2. Obsada zajęć na kierunku teologia w roku akademickim 2021/2022
3. Harmonogram zajęć obowiązujący w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć
wykazane w tabeli 4 i tabeli 5 oraz opiekunów prac dyplomowych
5. Charakterystyka wyposażenia sal dydaktycznych i innych obiektów, w których odbywają się zajęcia
związane z kształceniem, oraz informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych
i informacyjnych
6. Wykaz tematów prac dyplomowych z lat 2020 i 2021

Załącznik nr 3. Wykaz materiałów dodatkowych
1. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028
2. Statut Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
3. Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
4. Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku teologia ze specjalnością nauczycielską na Wydziale
Teologicznym US
5. Uchwała nr 36/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych pełniącej funkcje Rady
Dydaktycznej Wydziału Teologicznego US z dnia 23 września 2021 r. w sprawie formuły egzaminu
dyplomowego dla kierunku teologia
6. Zasady przeprowadzania konkursu dotyczącego procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
akademickiego w Instytucie Nauk Teologicznych
7. Harmonogram konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich
8. Harmonogram „dni adaptacyjnych” na rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022
9. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Teologicznego
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