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ECTS
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wykład
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Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu:

Przedstawienie podstaw biblijnych oraz historycznego i teologicznego rozwoju sakramentów Kościoła - przez które
realizuje się uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa i oddawanie czci Bogu Ojcu.

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie teologii zdobyta w trakcie studiów teologicznych. Podstawę stanowią działy liturgiki: liturgika
fundamentalna, rok liturgiczny, a szczególnie Eucharystia.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

wiedza

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

1

EP1

posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu
historii, teologii, prawa liturgicznego i duchowości w
odniesieniu do sakramentów

K_W05
K_W09

2

EP2

posiada wiedzę o roli sakramentów w rozwoju życia
duchowego

K_W05

3

EP3

ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania
Kościoła o sakramentach

K_W09

1

EP4

posiada umiejętność analizy i interpretacji testów liturgii
sakramentów

K_U04

2

EP5

umiejętności

1

EP6

2

EP7

kompetencje społeczne

potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności
ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła

K_U08

rozumie potrzebę intelektualnej oraz religijno-duchowej
formacji kształtowanej przez życie sakramentalne, potrafi
inspirować i organizować proces formacji innych osób
oraz samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i
umiejętności w ww. zakresie

K_K02

ma świadomość osobistej odpowiedzialności za kształt
życia sakramentalnego w wymiarze indywidualnym i
wspólnotowym

K_K07
Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: liturgika: sakramenty
Forma zajęć: wykład
1. Antropologiczne fundamenty sakramentów

10

1

2. Chrystus Prasakramentem

10

1

1/3

3. Kościół sakramentem zjednoczenia z Bogiem

10

1

4. Cele sakramentów

10

1

5. Eucharystia centrum życia sakramentalnego

10

1

6. Podstawy biblijne oraz historyczny i teologiczny rozwój sakramentów: święceń, wtajemniczenia
chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie), pokuty, małżeństwa, namaszczenia chorych

10

8

7. Pontyfikał i rytuał

10

1

Metody kształcenia

wykład informacyjny (metoda podająca)
wykład konwersatoryjny (metoda problemowa)
analiza tekstów z dyskusją
prezentacja multimedialna
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7

SPRAWDZIAN
EP1,EP2,EP3
Zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru oraz wyniku sprawdzianu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zadanej literatury; warunkiem
jest wcześniejsze zaliczenie kolokwiów.
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

10
10

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot
liturgika: sakramenty

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Nieobliczana

liturgika: sakramenty [wykład]

zaliczenie z
oceną

Grün A. (2008): Sakramenty
Kudasiewicz J. (red.) (1981): Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
Literatura podstawowa

Mokrzycki B. (1983): Kościół w oczyszczeniu
Mokrzycki B. (1984): Kościół w świętości
Nadolski B. (1992): Liturgika, t. 3: Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa
Ferraris F. (2002): Animowanie celebracji liturgicznych
Kunzler M. (1999): Liturgia Kościoła

Literatura uzupełniająca

Skowronek A. (red.) (1973): Sakrament chrztu
Stefański J. (2000): Sakrament chorych
(1988): Kapłaństwo ("Kolekcja Communio" 3)

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

14

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

3

Inne

0
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1
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