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E
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5
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wykład
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0
28
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Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu:

Przybliżenie status quo Kościołów rozdzielonych oraz poszukiwanie elementów, które prowadzą do dialogu i otwartej
postawy w duchu miłości chrześcijańskiej.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o Kościele i jego historii oraz dążeniach ekumenicznych w zakresie obowiązującym do egzaminu
maturalnego, zdobyta na katechezie i na lekcjach historii.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

zna genezę i podstawowe założenia ruchu
ekumenicznego Światowej Rady Kościołów i Kościoła
Katolickiego

1

EP1

2

EP2

zna podejmowaną w dialogu ekumenicznym tematykę i
aktualny stan oraz osiągnięcia prowadzonych rozmów

K_W09

1

EP3

umie prowadzić dialog światopoglądowy i religijny

K_U10

2

EP4

umie interpretować kościelne dokumenty ekumeniczne,
zwłaszcza Soboru Watykańskiego II oraz encykliki
papieskie

K_U08
K_U09

1

EP5

rozumie potrzebę otwartej postawy ekumenicznej i
eliminowania uprzedzeń

K_K05

2

EP6

świadomie buduje jedność międzykościelną angażując
się osobiście np. w tydzień modlitw o jedność
chrześcijan

K_K07
K_K10

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

K_W09

Liczba godzin zajęć
TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: ekumenizm
Forma zajęć: wykład
1. Geneza i rozwój ruchu ekumenicznego. Powstanie Światowej Rady Kościołów w 1948 r., jej
teologiczne założenia i cele

10

3

2. Zgromadzenie Ogólne ŚRK - kolejne zjazdy

10

2

3. Stanowisko Kościoła katolickiego w odniesieniu do rodzącego się ruchu ekumenicznego

10

1

10

2

10

4

4. Kościoły na Wschodzie po soborach w Efezie 431 r. i Chalcedonie 451 r. Rozłam Kościoła w 1054 r.
Reformacja w XVI wieku
5. Analiza Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio i innych wypowiedzi Soboru Watykańskiego II
oraz encyklik papieskich o jedności kościelnej w Chrystusie

1/3

6. Znaczenie podpisania "Deklaracji w sprawie usprawiedliwienia" między stroną katolicką i luterańską

10

2

7. Stan dyskusji dotyczącej sakramentów świętych, zwłaszcza chrztu, Eucharystii i posługiwania w
świetle "Dokumentu z Limy" z 1982 r.

10

4

8. Inne kwestie teologiczne w dialogu ekumenicznym

10

4

9. Instytucje o charakterze ekumenicznym o wymiarze międzynarodowym

10

2

10. Znaczenie kalendarza i różnic w liturgii; porównanie wyznań

10

2

11. Nowe wspólnoty

10

2

Metody kształcenia

wykład informacyjny
analiza tekstów z dyskusją
praca w grupach
konsultacje
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

EGZAMIN USTNY

EP4,EP5

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP6

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

Warunki zaliczenia przedmiotu: kolokwia; ustne zaliczenie literatury; ustny egzamin z treści wykładów.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).
Sem.
Metoda obliczania oceny
końcowej

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot

10

ekumenizm

10

ekumenizm [wykład]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Nieobliczana
egzamin

Jan Paweł II (1995): Encyklika Ut unum sint
Literatura podstawowa

Sobór Watykański II : Dekret o ekumenizmie Unitatem redintegratio, w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum
Sobór Watykański II : Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (rozdz. II), w: Konstytucje, dekrety, deklaracje,
Pallottinum
Górka L., Napiórkowski S.C. (1995): Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu

Literatura uzupełniająca
Vercruysse J. (2001): Wprowadzenie do teologii ekumenicznej

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

28

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

2/3

3/3

