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Cele przedmiotu:
Ukazanie rozmaitych form duchowości. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce życia.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień teologicznoduchowych (źródła i natury duchowości oraz jej podstaw jedności i
wielości).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury,
pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka
oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem K_W011 EP1

ma wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego
uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i
społecznych

K_W032 EP2

umiejętności

umie odnieść posiadaną wiedzę do dylematów
światopoglądowych i religijnych współczesnego
człowieka

K_U021 EP3

potrafi przewidzieć, jak wykorzystać wiedzę z
duchowości w różnych formach działalności
ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła K_U012 EP4

kompetencje społeczne
ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie
potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do
rozwiązywania problemów

K_K021 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: teologia duchowości: rodzaje duchowości

Forma zajęć: wykład

4
1. Duchowość kapłańska: podstawa, formy wyrazu (funkcja prorocza, kapłańska, pasterska), jej
eklezjalny wymiar 8

4
2. Duchowość zakonna: uwarunkowania, oblubieńczy charakter, formy wyrazu (czystość,   ubóstwo,
posłuszeństwo), jej wartość 8

33. Duchowość laikatu: źródło, charakter (profetyczny, kapłański i królewski) i apostolski aspekt 8

3
4. Duchowość instytutów świeckich życia konsekrowanego (historia, istota i ich relacja do zgromadzeń
zakonnych) i zrzeszeń chrześcijańskich (typologia, eklezjalne ich przesłanki, kryteria oceny ich miejsca i
roli w Kościele; religijne ruchy alternatywne)

8
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2
5. Duchowość pracy i odpoczynku: praca - dar i zadanie, udział w Bożej twórczości, jej apostolski
wymiar, odpoczynek i jego wartość w procesie rozwoju duchowego 8

26. Duchowość cierpienia: antropologiczne i biblijne przesłanki cierpienia i jego zbawczy charakter 8

2
7. Duchowość sportu i kultury: przeznaczenie ciała ludzkiego, potrzeba, zadania, granice sportu i jego
niebezpieczeństwa, pojęcie i istota kultury oraz jej wartość w duchowości człowieka 8

28. Duchowość maryjna: Maryja w zbawczym planie Boga i jej duchowość jako wzór 8

4
9. Duchowość Kościołów: prawosławnego, ewangelickiego, anglikańskiego. Judaizm: dzieje i elementy
duchowości. Islam: powstanie i elementy duchowości 8

210. Sekty: pojęcie, rozwój i niebezpieczeństwa z ich strony 8

wykład informacyjny (metoda podająca)Metody kształcenia

Marchetti A. (1996): Zarys teologii życia duchowego, t. 3

Wejman H. (2004): Komplementarność duchowości stanów życia w Kościele
Literatura podstawowa

Cencini A. (1996): Życie konsekrowane

Chmielewski M., Słomka W., Stawecka K. (red.) (1997): Z Chrystusem w świecie

Gambari E. (1998): Życie zakonne po Soborze Watykańskim II

Gogola J. (1999): Rady ewangeliczne. Teologia, praktyka, formacja

Langkammer H. (1987): Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej

Misiurek J., Nowak A. J., Słomka W. (red.) (1996): Kościół - na upadek i na powstanie wielu

Misiurek J., Słomka W. (red.) (1995): Duchowość bezdroży

Słomka W. (1996): Duchowość kapłańska

Słomka W. (1981): Świętość na świeckiej drodze życia

Słomka W., Misiurek J. (red.) (1993): Kapłan pośród ludu kapłańskiego

Weismayer J. (1993): Pełnia życia

Wejman H. (1995): Formazione all'obbedienza sacerdotale, Szczecin

Wejman H. (1990): Formazione all'obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, Tipografia Leberit,
Roma

Weron E. (1995): Budzenie olbrzyma. Laikat, Duchowość, Apostolstwo, Akcja Katolicka

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę - zaliczenie pisemne z treści wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 8 teologia duchowości: rodzaje duchowości Ważona

8 teologia duchowości: rodzaje duchowości [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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