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Cele przedmiotu /
modułu:

Poznanie i przyswojenie przez studentów zagadnień związanych ze sposobami i środowiskami wzrostu Kościoła,
duszpasterstwem zwyczajnym i specjalnym.

Wymagania wstępne:
Dobra znajomość teologii, zwłaszcza eklezjologii, teologii pastoralnej fundamentalnej, liturgiki, katechetyki.
Umiejętność posługiwania się wiedzą psychologiczną, pedagogiczną i socjologiczną.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania
diecezji, parafii, grup i środowisk duszpasterskich K_W01EP11

zna zasady duszpasterstwa rodzin i pracy w grupach kościelnych K_W03EP22

umiejętności

potrafi rozpoznać specyfikę różnych środowisk duszpasterskich
(kategorialnych, sytuacyjnych) oraz pozyskiwać wiedzę o każdym
nowym środowisku

K_U01EP31

umie stosować w praktyce główne zasady działalności
ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego K_U02EP42

kompetencje społeczne
jest gotów uczestniczyć w różnych formach działalności
ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego K_K04

K_K05EP51

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: teologia pastoralna szczegółowa

Forma zajęć: wykład

31. Parafia: historia parafii, teologia parafii, struktury, zespoły apostolskie, funkcje 10

3
2. Rodzina: jako Kościół domowy; zagrożenia i szanse małżeństwa i rodziny; organizacja i zadania
duszpasterstwa rodzin; duszpasterstwo rodzin specjalnej troski; przygotowanie do małżeństwa - dalsze,
bliższe, bezpośrednie

10

33. Apostolat społeczny katolików świeckich 10

34. Środki społecznego przekazu w duszpasterstwie 10

1/3



2
5. Ruchy i wspólnoty religijno-duszpasterskie: małe grupy religijne a odnowa Kościoła; duszpasterstwo
małych wspólnot; eklezjalny charakter małych wspólnot 10

26. Duszpasterstwo zwyczajne: w diecezji, parafii 10

27. Duszpasterstwo specjalne: kategorialne, sytuacyjne, organizowane, specjalistyczne 10

2
8. Duszpasterstwo charytatywne: podstawy biblijno-teologiczne; diakonia w duszpasterstwie; organy
działalności charytatywnej Kościoła; formacja charytatywna w diecezji; parafialny zespół charytatywny;
podmiot działalności charytatywnej

10

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Struktury parafii. Parafialna Rada Duszpasterska 10

12. Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa 10

13. Duszpasterstwo małej grupy kościelnej 10

14. Misje parafialne 10

15. Duszpasterstwo ministrantów 10

16. Duszpasterstwo chorych 10

17. Parafialny Zespół Charytatywny 10

18. Typy kierowania parafią 10

wykład konwersatoryjny
metody dialogowe
metody problemowe
praca z tekstem
praca w grupie

Metody kształcenia

Bieleń R. (2001): Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce

Kamiński R., Drożdż B. (red.) (1998): Duszpasterstwo specjalne

Kamiński R. (red.) (2002): Teologia pastoralna, t. 2: Teologia pastoralne szczegółowa

Przygoda W. (2004): Posługa charytatywna Kościoła w Polsce

Literatura podstawowa

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów (z oceną) i ćwiczeń (z oceną) - na podstawie zaliczenia przygotowanych i przedstawionych,
określonych problemów teologicznopastoralnych.

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

10 teologia pastoralna szczegółowa Ważona

10 teologia pastoralna szczegółowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,50

10 teologia pastoralna szczegółowa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Borutka T. (1996): Zadania społeczne laikatu

Forycki R. (1983): Duszpasterstwo małych wspólnot, w: W służbie Ludowi Bożemu, s. 465-478

Góźdź K. (red.) (1993): Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu

Kamiński R. (1987): Przynależność do parafii katolickiej. Studium pastoralne

Kamiński R. (1993): Rola parafialnych rad duszpasterskich w życiu wspólnot parafialnych i diecezji, "Roczniki Teologiczne"
40(1993) z. 6, s. 91-100

Macchioni G. (1997): Ewangelizacja w parafii. Metoda komórek

Olszewski M. (2005): Duszpasterstwo parafialne

Petrowa-Wasilewicz A. (2000): Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele

Półtorak K. (2004): Rola parafii w duszpasterstwie młodzieży. Kierunki odnowy w warunkach przemian, "Teologia Praktyczna"
2004, t. 5, s. 39-58

Przygoda W. (red.) (2011): Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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