
Załącznik nr 1 do Uchwały nr  Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r.  

 

 

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie nauk teologicznych 
 

 

 

Symbol 

efektu 

Określenie efektu 

Kod składnika opisu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – poziom 81 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie  

TD_W01 Główne nurty nauczania teologicznego na świecie obejmujące podstawy teoretyczne i szczegółowe 

zagadnienia  w zakresie wybranej specjalizacji studiów doktoranckich 

P8S_WG 

TD_W02 Główne trendy rozwojowe nauk teologicznych z zakresu wybranej specjalizacji studiów doktoranckich P8S_WG 

TD_W02 Metodologię badań teologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalizacji P8S_WG 

TD_W03 Zasadnicze dylematy obecności Kościoła we współczesnym świecie P8S_WK 

TD_W04 Ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności badawczej P8S_WK 

 Umiejętności  

TD_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania  

i innowacyjnego rozwiązywania problemów badawczych z dziedziny nauk teologicznych 

P8S_UW 

TD_U02 Potrafi wykonywać zadania o charakterze badawczym P8S_UW 

TD_U03 Potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery społecznej P8S_UW 

TD_U04 Potrafi upowszechniać wyniki badań teologicznych w formach popularnych P8S_UK 

TD_U05 Potrafi inicjować debatę z zakresu teologii oraz uczestniczyć w dyskursie naukowym  P8S_UK 

TD_U06 Potrafi posługiwać się językiem obcym w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym P8S_UK 

TD_U07 Potrafi planować i organizować indywidualne i zespołowe badania teologiczne także w środowisku 

międzynarodowym 

P8S_UO 

TD_U08 Potrafi samodzielnie planować oraz realizować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych P8S_UU 

TD_U09 Potrafi opracowywać oraz realizować programy szkoleń teologicznych wykorzystując nowoczesne 

metody i narzędzia 

P8S_UU 

 Kompetencje społeczne  

TD_K01 Jest gotowy do krytycznej oceny dorobku nauk teologicznych, które były przedmiotem jego specjalizacji P8S_KK 

TD_K02 Jest zdolny do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk teologicznych, szczególnie w jego 

specjalizacji 

P8S_KK 

TD_K03 Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych twórców i badaczy  P8S_KO 

TD_K04 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz dobra wspólnego P8S_KO 

TD_K05 Jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk teologicznych P8S_KR 

   

 

Efekty kształcenia obowiązują od  roku akademickiego  2017/2018 

Efekty kształcenia zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego UMK  w dniu 31 maja 2017 r.   
                                                                                                                                                

  

  

……………………………………………….  
                              (podpis Dziekana) 

 

                                                 
1 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz.1594) 


