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Cele przedmiotu:
Przedstawienie kwestii: diakonia - chrześcijanin w służbie dla innych. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania
posiadanej wiedzy teologiczno-moralnej w praktyce życia Kościoła i własnego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o sakramentach małżeństwa i święceń.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-
duchowego oraz jego zagrożenia K_W011 EP1

umiejętności

potrafi posługiwać się systemami normatywnymi,
normami i regułami etyczno-moralnymi w rozwiązywaniu
konkretnych problemów

K_U031 EP2

potrafi samodzielnie poszukiwać, analizować, oceniać,
porządkować informacje z wykorzystaniem różnych
źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
z wykorzystaniem wiedzy teologiczno-moralnej

K_U012 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznego podejścia do dylematów,
zwłaszcza etyczno-moralnych, związanych z życiem
indywidualnym i społecznym

K_K01
K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: teologia moralna: diakonia życia chrześcijańskiego

Forma zajęć: wykład

21. Powołanie do życia małżeńskiego: małżeństwo w porządku stworzenia i w porządku odkupienia 8

22. Cnota czystości. Wykroczenia moralne w sferze czystości 8

23. Miłość małżeńska 8

24. Rodzicielstwo powołaniem i zadaniem moralnym 8

25. Etyczne zasady regulacji poczęć 8

46. Działania antyrodzicielskie 8
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27. Powołanie kapłańskie. Istota kapłaństwa służebnego 8

28. Celibat kapłański jako szczególny wyraz miłości niepodzielnej 8

29. Powołanie do życia konsekrowanego 8

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Istota i cechy miłości małżeńskiej (Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, nr 8-9) 8

1
2. Miłość małżeńska podniesiona do godności znaku sakramentalnego (Jan Paweł II, Adhortacja
apostolska Familiaris consortio, nr 11-15) 8

1
3. Odpowiedzialne rodzicielstwo (Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, nr 10; Jan Paweł II, Adhortacja
apostolska Familiaris consortio, nr 28-35) 8

1
4. Odpowiedzialność wychowawcza rodziców (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio,
nr 36-41) 8

1
5. Istota czystości przedmałżeńskiej i w małżeństwie (Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, nr 19-22; Jan
Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 33, Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o
niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona humana)

8

1
6. Kapłaństwo wspólne wiernych i kapłaństwo służebne (Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen
gentium, nr 10; Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1547; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores
dabo vobis, nr 12)

8

17. Znaczenie celibatu kapłańskiego (Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis caelibatus) 8

1
8. Celibat a relacje z kobietami (Augustyn J., Wychowanie do czystości i celibatu kapłańskiego, Kraków
2000, s. 213-232) 8

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

Borutka T. (2009): Refleksja nad kapłaństwem w świetle nauczania Kościoła

Miras J., Banares J.I. (2000): Małżeństwo i rodzina. Wprowadzenie teologiczne

Olejnik S. (1999): Teologia moralna życia osobistego

Sarmiento A. (2002): Małżeństwo chrześcijańskie

Literatura podstawowa

Goyret Ph. (2004): Powołani, konsekrowani, posłani. Sakrament kapłaństwa

Jan Paweł II (1981): Adhortacja apostolska Familiaris consortio

Paweł VI (1967): Encyklika Sacerdotalis caelibatus

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4PROJEKT

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 wykładów: egzamin pisemny z treści wykładów i przestudiowanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń (z oceną) na podstawie aktywnego uczestnictwa w nich.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,75-
4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb).

Metoda obliczania oceny
końcowej

8 teologia moralna: diakonia życia chrześcijańskiego Ważona

8
teologia moralna: diakonia życia chrześcijańskiego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,33

8
teologia moralna: diakonia życia chrześcijańskiego [wykład]

egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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28Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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