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przedmiotu:
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Prowadzący zajęcia: ks. dr hab. GRZEGORZ WEJMAN

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami duchowymi. Nabycie umiejętności wykorzystania ujęć teoretycznych w celu
analizowania problemów związanych z przeżywaniem duchowości.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna główne nurty tematyczne dotyczące zagrożeń
duchowych, na jakie jest narażony współczesny człowiek1 EP1

zna wypowiedzi Magisterium Kościoła i możliwości ich
stosowania do trudnych sytuacji duchowych, w jakich
może znaleźć się człowiek

2 EP2

umiejętności

potrafi interpretować wypowiedzi Kościoła o naturze
zagrożeń duchowych i formach ich występowania1 EP3

potrafi stosować w praktyce teksty teologiczne z zakresu
teologii duchowości i interpretować je do wyjaśniania
sytuacji zagrożeń w stosunku do człowieka oraz potrafi
właściwie analizować przyczyny i przebieg zjawiska
uzależnienia

2 EP4

kompetencje społeczne

jest świadom wagi tematyki zagrożeń duchowych i
potrzebę pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie1 EP5

jest gotów uczestniczyć w inicjatywach w zakresie
praktycznej aplikacji celów teologii duchowości
dotyczących zagrożeń

2 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: współczesne zagrożenia duchowe

Forma zajęć: wykład

31. Życie duchowe chrześcijanina 4 0

22. Satanizm - praktyki okulistyczne 4 0

23. Sekty - fałszywi nauczyciele 4 0
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24. Ateizm, demokratyczny liberalizm oraz cynizm i kłamstwo 4 0

25. Konsumpcjonizm i używki - a życie duchowe 4 0

26. Ideologia gender, szkoły i przedszkola Waldorfskie 4 0

27. Sztuki walki wschodniej - Mistrzowie ostrzegają oraz islamizacja 4 0

WykładMetody kształcenia

Łukanowski I., Bławzdziewicz A.  (2019): Współczesne zagrożenia duchowe, cz. 1: Chrześcijanin wobec  zła. Moc Boga; cz. 2:
Chrześcijanin a symbole zła. Potęga miłości Bożej; cz. 3: Chrześcijanin a posługa  uzdrawiania. Moc modlitwy, Apostolicum,
Ząbki

Tekieli R.  (2012): Egzorcyzmy i opętania, Kraków

Literatura podstawowa

Bortkiewicz P.  (2014): Historia jednego wykładu, czyli gender zdemaskowany, Kraków

Garrigou-Lagrange R. (1998): Trzy okresy życia wewnętrznego, Niepokalanów

Pinckaers S.T.  (1998): Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu, Pallotinum

Ratzinger J. (1986): Raport o stanie wiary. Z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Warszawa -
Struga

Sarah R., Diat N.  (2019): Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, Warszawa

Zwoliński A.  (2008): Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

PRACA 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 z oceną na podstawie pracy pisemnej (eseju).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 współczesne zagrożenia duchowe Ważona

4 współczesne zagrożenia duchowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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