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Katcgoria

Ifektów

Kod
składni|€

I'oziom 8 PRK Itodzaj osiągnięć'
które pomogą

sposób weryfikacii
Efcl((ów uczcnia się

WI IDZA : P8S WC w 7.akrcsic g|ębi i komp|€tnościpcrspcktywy poznawczcj iza|eżności
k'ndydat zna i  rozumi € :
] ' w stopniu unoŹliwiajqcyn rcwizj9 isttliejacych paradygnrltów Ślviatowy dorobck oL]€jmujący

podsta\} teoret} czne oraf 72gadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczcgółowe wlaściwe
dla dyscypliny naukowej

2' g]ówne lrcndy ro,wojowe dyscypIin naukowych istotnych d1a programu kształcenia
3' nretodologię |radJli nauko\łl,ch

łon1ńjtl 1 d}5crphny ..nllki

WIEI)ZA: P8S WK w zlkresie kontcktu' uwlrUnkowań iskutków
kandydat zna i rozumic:
l' l.undamcntalne dylematy wspólcfcsncj cy!ilizacjj

2' ckonomiczne, prawne, clyczne i illne uwarunkolvaDia działa|nościbadawczcj

Egzmin ushy na podslalic

oru cryhi badari naukovych

UMIt]. 'ĘTNosCl:

potrafi

P8S UW w zakrcsie wykożystania wicdzy, rozwiązywane problcnów i wykonywania zadań
wykorzystujących rri €dzę z różnych dzicdzin nauki do twórcz€go identyfikowaniaj fornułowania
i innowaĆyinego ro7,rviązywania f|ożonych probIcmów IUb wykonywania zadań
kandydat potrafi:
l. definiować ccl i przedmiot badań' fbrmułolYać hipotezę badawcf4
2. rozwijać mclody, teclrniki inarzędzia badawcz€ oraz twórcuo ic slosować
3' wnioskować na podstawi€ wyników badań
4' transf€rować wynikiprac badawczych do sferY qosDodarczc; ispołeczn€i

(d ykuly. monocnfic. ilp ):

UMI[JĘTNosc|:

potrafi

P8S UK w z.kreŚie ko unikowania się' odbier!nia i tworz€nia wJpovricdzi, upowŚfechniania wicdzy
w środowisku naukowym oraz posługiwanis sięjęzykicm obc]m
kandydat potrafi:
l' upowszcchniać wynikjbadań' lakfc w fomlach populamych
2' inicjować debate
]' uczestnjcryć w dyskursic naukowynl
4' posfugiwać sięjęZyk;ern obcyn w stopniu unożli\łjającym ucz€stnictwo w międzynarodowyn

środowisku naukowym i zawodowym

notvo'J'lncgo jlz}kaobcęo

ceńyfi kalem lub dDloncnl

(!)ośqi.dcf enie bieg|o!ci
posłUgnvlnia sio'ięzyl'icm

i zrsr.nicbych srmpoziach,

Certylili.t po[vierdzaj4cy
znajońÓść języka obccEo
na poriomi. co najDnicj 82:

Ponfolio egzmnrac)irr

t]MIEJĘTNosCI: P8S UO w zlkresie organizacji pr:tcy' p|żnowania i pracy zespolowej
l(andydat potrafi:
pIanować i realizować iBdywidualne i zespołowc przedsięwziecic badawcze ]ub twórcz€' takŻe

s środowIsk||  nr  jłJ/ynJrodo$] m

Dzia|alnośó poluldryzująca
ńrukę (qyklady, s}mpozj.)l
Dziahlnośó dydattyczna:



UM|[ĘTNosc|:

polrafi

P8S UU w zakresie uczenia się, p|anowania własn€go rozwoj'l i rozwoju innych oŚób
krndydat potrafi:
l' samodzielnie planować i działać na rzecz własn€go rozwoju oraz inspirować i organifować rozwój

innych osób
2. opraco\łTwać programy ksftaicenia lub szko|enia i realizo]vać je z wykor./staniem nowoczesnych

m€tod i narzędz;

Df ialalńość populoryzująca
.aukę (łyk]ady' synpo7ja):
Dzial.lDÓść dydaltycbą

KOMPETINCJE
sPoŁEcu NE:

jest gotów do

P8S KK w zakr€si € oc€ny i krytyczn€go pod€jścia
kandydat jest gotów do:
l ' kr}tycznej oceny dorobku uprarvianej dys€}?ljny naukow€j
2' kr}tycznej oceny własnego wkładu w rozwój t€j dyscypliny
]. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Rozmowatwalifikacyj.a
na lenat pEdstavroncgo

RoznoNa kva|ilikacyJńa

KOMPETENCJE
sI'oŁECZNE:

jest gotów do

P8S KO w zakr€sie odpowicdzialności' wypełniania zobowiązań społecznych
pubIiczn€go
kańdydatjest gotów do:
|. w}p€łniania zobowiązali społecznycb badaczy i twórców
2' inicjowania działania na rzecz interesu publicznego
3. myślenia i działania w sposób przedsiębiorcz '

i dzia|żnia oa rzecz int€r €su Df ialalność woIonteiacka;

Popurary2aro6ka (qa6a!ly.

KOMPETENCJE
sPoŁEcZNE:

jest gotó* do

P8S KR w zakrcsi€ rozumienia .o|i zawodowej' niefaleźności i rozwoju €tosu podtrzymania i rozwijania
ctosu środowisk badawczych i twórczych
kandydat jest gotów do:
l' prowadzenia badań w sposób niezależny
2' r€spekowania zasady publiczn€j własności wyników badań naukołych z uwzględnienj€m zasad

ochrony własności intelektua]n€j

R.znova kwulifikacyjna

Tezy egzaminacyjne:
1. Eucharystiajako onara now€go przymicrza - perspekt}Va bib|ijna.
Literatura:
H Witczyk" No )a ofiara podstdlrq nowego przymietza (Hbr 8-9), ,,yerbum Vitae" 4 (2003) s. 177-210- https://czasopisma.kul.pllw/article/vievl992
H' witczyk' ,Godzina' Jezusa ofara zbawczej ngki, śmierci i znaffu)ychv,slan |a, ,,Verbum Vitae.. 8 (2005) s. l17-136.

https://www.google'com/ur|?sa=t&rct--j&q=&esrc=s&soUrce=web&cd=&ved=2ahUK€wj7jJmhwobsAhxl]'ĄWMBHe94cG0QFjABegQIAxAc&url:http%3A%2F
%2Fdlibra.kul.pl%2FContenP%2F2 t 470&usg=AOWaw3bdTO4RximRwccxb4w I HN

H' witczyk' Przymierze za,arle na synaj a Nowe Pźynierze w Chrysl'Ji?' ''Co|lectanea Theologica.'73 (2003) s.37.?2.
https://www.google.com/url?sa=t&rcl--j&q=&esrc:s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjamsadwubsAhUUxBQKHQl I ADgQ Fj AAegelBxA C&!tl=httpo/"3 AV.2F
%2Fbazhum.muzhp.pl%2Ffiediayo2Fyo2Ffi|ęso/a2FcolIectanea_TheoIogica%2Fcollectanea'Theologica.r20o3-t73 -n ] %2Fcollectanea_Theolo8ica-r2003-t73-n l -
s37-72yo2FCo||ectanęa]heoIo8ica-12003-t73-n 1.s3?-?2.pdf&usg=Aovvaw3 Furxw0.92lRLk8J97J 1ul

J.B. szla8a' Wspólnotov! chardk|er olary Jezusajako clrcykaplana nowego przynierza, ,,verbum Vitae'' 8 (2005) s' l37-l48.
https://www'googl€'com/url?sa=t&rcrj&q=&esrc:s&sourc€:web&cd=&ved:2ahUKEwiqgYH2wobsAhwsAGMBHdbkBsoQFjAAe8QlARAC&url=hftps%3A%
2F%2Fczasopisma. kul. plyofF vyvozF articleyozF downloadyo2F 1398yo2F I I62%2F&usg:AOvVaw I n h2gozgszpt_sZl MTpeMA

2. Małżeństwo i rodzina w stłrołtnym Kości€le. R€flcksja ojców Kościoła.
Literatura:
Artykuły zawańe w: ''vox Patrum'' 53 (2009)' który w całościjest poświęcony Ę tematyce' h11ps://czasopisma lku |.pl/vp/i5sue/vie l 60



3' Papicżc soboru watykańskiego Il.
Litemtum:
B. KumoĘ lł:''orl4 ,(o'ia ida' |' v|||. czasy \'spólczesne I9l1-l992; par.287]. Iżtpicże Sohoru Wa|ykahkiego II.

httpJlwww.wydawniclwokul.lublin.pllsklcp/product info.php?producls_id= I 62
M. BanasfAk, Ilis|oria Kościolu Ka|olickiego,t' |v, Czasy najnołsze l9!4.j97źł., |o?l7'. |7| Kościól i Sobór.

hltps'/www.goo8Ie'com/ur|?san&rct-j&q=&esrc=s&sourcc=wcb&cd=&vcd=2ahUKEwja8NnBxobsAhUwAGMBIlRRoDxcQĄAAegQIBhAc&url=https%3A%2
Fyo2Fporta|'|e?śus7'.p|yd2Fc||lsyo2Ftz:/o2Frlbadmin%2FUser uPload%2Fhistora_koscio|ŁkatoIickiego'pdf&us8=Aowa!v3 14g7oPbMs22E l2yZV8c4v

4. wyzwłnia apoIogetyki chrzcścijański€j.
Literatura:
H. Seweryniak, 7żol.Eiafundanrcn|alna i renesans apolo'Iii, w: Nofia dPologią' Czcgo -'|Ą)obec ko4o i jak broninry, ręd' P' Artemiuk' P]ock 20| ó, s- ??-??'
5' sakrąment Eucharystii * pcrŚpektywĄ dogmatyczna.
Literatural
Ks'c.Strzelczyk'.'at/.,ncnl[ucha|ys!ii,w|ZnakiTajennic!'Sakranen|yleo|iiip|ak|yceKoś

Encyk|ika EccIeśia rtc Eucharis!ia \,ivit' wa|ykan 2003. hftp://www ' valican 'v'contenl./joh n.pau|-i i/pycncyc licaIVdocuments/hfj p. ij-cnc-2oo3 04 l 7-ccc l-de-
euch.htm|. Ben€dykt xvI. Adhońacja apostolska S.,cranenIun, CariIol,ś', watykan 2007' http'/www.vatican.v'contenvbenedict-
xvi/pl/apost €xhońations/documcnts/hf ben.xvi exh-20070222-sacramentum.caritatis.htm|.

ó. Personłlistyczn€ i rc|igijne uzasadni€nie obrony łcia ludzkiego od poczęcia do naturahcj śmierci.
Litemtura:
JanPaweł|I'EncyklikaE|,angcliunflae,|Natykanl995.http://M'vw.vatican.va/content/john-pauii/pl/encyclica|Vdoc

vitae.hnnl.
7. Znłki czasu a duszpas.crstwo
Litcratura:
R. Kamiński' Dł.rz7rasrcrs|v)ojako d.ialc ność 'organizowana' ,.Teo|ogia paslora|na.. t' l' s. 423-443'
M- Ka|inowski, Poa,?'oI duszpus|crslv,d.realizacja apos|olalu hierąrchic''?c!ło,,'Teo|ogia pastoralna'' t. |. s' 345.366.
.w. 

Przygoda, Laikal i'fornly aPos|ols|wa świackicł' ,,Teologia pastomlna'' 1. l , s' 392-4 | 5.
S. Bielecki, Znaki czasu i ich rozpĘnanie, ,,Teologia pastora'na" t. 1, s.223,248.
M'Fiałkowski'Zzałicza\u'I,tóbadeJinicjiv)śvie!IePo|skichpublikdcjiteoIogicznychpoSohot
8. Nowa ewangelizacj{ nN,,cyfrowym kontynencie".
Literatura:
M' Kuciński' ,|'lel,/./ w Kościcle . Kościólw h]|ernecie' Cyltowa agora Pfzes|tzcniq nowcj cwangelizucji, Pę|p|in 20|9.
K. G|ombik, M. Kalczyńsk^ Ged.\' Kościółw In|ernecie - Inlcnrct v, Kościelc. sPolccfeńiwo inrcrnallóv, @ k lrurd globałla, opole 20l5.
B. Bi|icka, Chr:eściiański s|yl obecności na 'łyfrown konlyne cie,, w orędziach l]cncó,kta XVI' -.Forum Teologiczne'. (2o l5) nr l6' s. l39- | 5 | '
9. Tco|o8i(zny s(ns lituĘii chŹeściiańskici.
Litcratura:
D- Brzśziński. ,t-ł,.rtrl.] vczofti i lziś. i nd .|'ieki,,. Ananle\t=ry,lyniar t oku li!uryicz,rc4o,.Ibruń 20l0 (]20l5), s' l57-227.



D. BrzŁziński' W poszukfuaniu leologiczneqo sensu li|urgii. Refleksje na 2000Jecie chrzcścłańsń'd, ,,sfudia Płockie'' 28 (2000) s. 3?-48.
D. Br7śziński, Li|uryia i ,,nie-li|ufgia,,: l,|' poszukiwun h! kryterióv) kla8'frk<1cjl' ,,Liturgia sacra'' l4 (2008) nr i, s' 69-82'
s.Czerwik,WprowadzeniedoKons|ytucjioLi|urgiiŚwi!IcJ'\:Sobórwatykański||,Końsly|ucje.Dekre|y'Deklaracje

4',7.
10. Personalistyczny wyńiAr ekoIogii
Literatura:
Jan Paweł ll' Encyk|ika solliciludo rci socialis, nr 3Ą.
Jan Paweł II' EncykIika Cen|esimus annus'nr3640.
Benedykt xvl, Encyk|ik^ Carilas in veri|a|e,Ń 48.52.
Franciszck, Encykfika taudato si, nr 6f-9f,101-155.
ll. Etyka badań naukotł}ch i ocbrona \łlasności intc|cktualn€j
Literatum:
A' Lekka.Kowalik, Po co elyka ]ł pracy ucaonego?, httpsJ/fi|ozofuj.eu,/agnieszkaJekka-kowalik.po-co-etyka-w-pracy-uczonego/
I.DobosąE'czamy-Drożdżejko,Prav)naochronawlasnościinteleklualneju)yhfa,1eąspekt),\,t|Własnośćinleleklu.|lnawobecwolnegorn

Tułowiecki' Kraków 20l4, s. 17-29. htlD://br.uDj02'cdu.ol/Content/2.l88/1UI(]wiccki w|asnosc it{q!9!]!dhłQd1.
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zoSTAŁA UcHwALoNA NA PoS|EDZENIU RADY DYSCYPL|NY NAUKI TEoLoGICZNE w DNIU 4 LISToPADA
2020 ROKU.

Pżewodniczqcy l
Rady Dyscypiiny Nauki TeĘicznol
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