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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
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Profil kształcenia:

drugiego stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Rok / semestr:
2/3

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

polski

Specjalność:

Forma zajęć:

wykłady

ćwiczenia

Wymiar zajęć:

15

15
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ks. dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki

Prowadzący zajęcia:

ks. dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki

Cel przedmiotu /
modułu:

Prezentacja zagadnień związanych z określeniem istoty powinności moralnej w życiu małżeńskim i
rodzinnym.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu antropologii filozoficznej i teologicznej.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. określa etyczną definicję małżeństwa i rodziny

K_W06

2. uzasadnia punkt widzenia etyki chrześcijańskiej na tematów
problemów życia rodzinnego i małżeńskiego

K_W17

H2A_W04,
H2A_W05,

3. dyskutuje na tematy etyczne

K_U09

H2A_U06,
H2A_U07,
S2A_U08,

K_K04

H2A_K04,
S2A_K04,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

H2A_W07,
S2A_W07,

4. rozumie wpływ współczesnych problemów etycznych na
instytucję małżeństwa i rodziny
5. zachowuje krytycyzm wobec opinii na temat powinności
moralnych w małżeństwie i rodzinie
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Etyka miłości

2

2. Etyka płciowości

2

3. Definicja małżeństwa

4

4. Deontologia małżeństwa

5

5. Rodzina a państwo

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Norma personalistyczna a utylitaryzm i hedonizm

2

2. Miłość „eros” i „agape” w ujęciu encykliki „Deus caritas est”

2

3. Małżeństwo i rodzina w mediach

3

4. Etyka życia małżeńskiego w różnych religiach i kulturach

3

5. Rozwój chrześcijańskiej etyki życia małżeńskiego

3

6. Antykoncepcja a naturalne metody regulacji poczęć

2

Metody kształcenia

wykłady
ćwiczenia warsztatowe

Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin ustny

1,2,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

3,4,5,

* prezentacje

3,4,5,

Egzamin ustny z treści wykładów i ustalonej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) na podstawie aktywnej obecności na ćwiczeniach oraz przygotowania
prezentacji.
Ocenę końcową dla całego przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z
egzaminu + 1/3 oceny z zaliczenia (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)

Literatura podstawowa

Paweł VI (1968): Encyklika Humanae vitae.
Benedykt XVI (2005): Encyklika Deus caritas est.
Ślipko T. (2005): Zarys etyki szczegółowej.
Troska J. (1998): Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego.
Wojtyła K. (1986): Miłość i odpowiedzialność.
Literatura uzupełniająca

Jan Paweł II (1981): Adhortacja apostolska Familiaris consortio.
Knotz K. (2001): Akt małżeński szansą spotkania z Bogiem i współmałżonkiem.
Morciniec P. (red.) (2007): Miłość – płciowość – płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

12

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

3

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

40

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5

