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ćwiczenia 8 ZO0
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Koordynator
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Prowadzący zajęcia: ks. dr ANDRZEJ KRZYSTEK

Cele przedmiotu:
Poznanie i przyswojenie przez studentów koncepcji teologii pastoralnej jako nauki; poznanie historycznego
kształtowania się teologii pastoralnej jako nauki; przyswojenie sobie podstawowych zasad samourzeczywistniania się
Kościoła; kształtowanie umiejętności stosowania poznanych zasad w praktyce pastoralnej.

Wymagania wstępne:
Znajomość teologii, zwłaszcza eklezjologii. Umiejętność posługiwania się wiedzą psychologiczną, pedagogiczną i
socjologiczną.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do
specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu zasad życia i
działania Kościoła, zwłaszcza jego działalności
ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej

K_W01
K_W031 EP1

umiejętności
umie posługiwać się głównymi zasadami działalności
ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła
katolickiego

K_U02
K_U071 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do włączenia się w inspirowanie różnych form
działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i
charytatywnej Kościoła katolickiego

K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: teologia pastoralna ogólna

Forma zajęć: wykład

3
1. Wprowadzenie do teologii pastoralnej: definicje, przedmiot, cel i metoda; źródła; nauki pomocnicze;
posoborowe ujęcia teologii pastoralnej 7

3
2. Istota i rozwój Kościoła, Kościół w działaniu: soborowe ujęcie Kościoła; podstawowe wymiary
Kościoła; urząd i charyzmat w Kościele; działalność "ad intra" i "ad extra" Kościoła 7

3
3. Urzeczywistnianie się Kościoła dzisiaj: w diecezji; w parafii; Kościół domowy i małe grupy miejscem
urzeczywistniania się Kościoła 7

3
4. Duszpasterstwo i jego teologiczne podstawy: definicja, podział, historyczny rozwój; podstawy
teologiczne duszpasterstwa; personalistyczny i wspólnotowy wymiar duszpasterstwa; znaki czasu i ich
teologiczna interpretacja

7

3
5. Podmiot duszpasterstwa: pośrednictwo zbawcze, apostolat hierarchiczny; zróżnicowanie form
apostolatu świeckich; rola dialogu, uczestnictwa, współodpowiedzialności pastoralnej 7

2
6. Stosunek Kościoła do świata: inkulturacja Kościoła, jego uniwersalne i narodowe korzenie, teologia
narodu, patriotyzm; zasady partycypacji Kościoła w rozwoju świata; teologia pracy; zagrożenia ze strony
świata dla wiary i religijności

7
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2
7. Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana: funkcja kierownicza Kościoła; etapy działalności
zorganizowanej 7

18. Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego; organizacja duszpasterstwa parafialnego 7

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Historyczny rozwój koncepcji teologii pastoralnej 7

12. Soborowe ujęcie Kościoła 7

13. Funkcje urzeczywistniania się Kościoła 7

14. Urząd i charyzmat w Kościele 7

15. Urzeczywistnianie się Kościoła dzisiaj: w diecezji; w parafii 7

16. Kościół domowy i małe grupy miejscem urzeczywistniania się Kościoła 7

17. Parafialna Rada Duszpasterska 7

18. Planowanie duszpasterskie 7

wykład, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, praca w grupachMetody kształcenia

Juros H. (1993): Nowe zadania Kościoła w Polsce, "Przegląd Powszechny" 1(1993), s. 13-29

Kamiński R. (2000): Pojęcie i problematyka teologii pastoralnej, "Roczniki Teologiczne" 47(2000) z. 6, s. 5-20

Kamiński R. (1992): Wprowadzenie do teologii pastoralnej

Kamiński R. (red.) (2000): Teologia pastoralna, t. 1: Teologia pastoralna ogólna

Przygoda W. (1999): Funkcje urzeczywistniania się Kościoła, "Roczniki Teologiczne" 46(1999) z. 6, s. 175-198

Szafrański A. (1990): Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

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

Podstawa zaliczenia wykładów (z oceną): wykazanie się znajomością treści wykładów; kolokwia z treści dokumentów.
Podstawa zaliczenia ćwiczeń (z oceną): prezentacja teczki duszpasterskiej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny z zaliczenia wykładów + 1/2 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

7 teologia pastoralna ogólna Ważona

7 teologia pastoralna ogólna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

7 teologia pastoralna ogólna [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Biela B. (2006): Parafia miejscem urzeczywistniania się Kościoła

Blachnicki F. (1970): Teologia pastoralna ogólna, cz. 1: Wstęp do teologii pastoralnej. Teologiczne zasady duszpasterstwa; cz.
2: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej (skrypty dla studentów KUL)

Kamiński R. (2007): Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej

Mariański J. (1993): Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych

Piwowarski W. (1996): Socjologia religii

Sareło Z. (red.) (1995): Postmodernizm. Wyzwania dla chrześcijaństwa

Zdaniewicz W., Zembrzuski T., : Kościół i religijność Polaków 1945-1999

Zielińska K. (2004): Spór o sekularyzację. Od dominacji do negacji, "Teologia Praktyczna" 2004, t. 5, s. 133-150

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

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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