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Cel przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy na temat głównych zagadnień z zakresu etyki społecznej; pogłębienie wiadomości z
zakresu historii nauczania społecznego Kościoła i znajomości encyklik społecznych.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metodologii KNS.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. definiuje i wyjaśnia główne zagadnienia etyki społecznej

K_W14

2. charakteryzuje i opisuje treść encyklik społecznych

K_W16

H2A_W06,
S2A_W04,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

H2A_W07,
S2A_W03,

K_W17

Wiedza

S2A_W03,
S2A_W04,
S2A_W08,
3. posiada umiejętność praktycznego posługiwania się
aparatem pojęciowym KNS w zakresie etyki społecznej
Umiejętności

4. potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać podstawową
problematykę nauczania społecznego Kościoła
5. rozumie potrzebę i przydatność pogłębionej wiedzy z zakresu
nauki społecznej Kościoła

Kompetencje społeczne

K_U08

H2A_U05,

K_U12

S2A_U01,

K_U13

S2A_U05,

K_K05

H2A_K03,

K_K10

H2A_K05,

6. zachowuje krytycyzm w ocenie zachowań i poglądów
własnych i innych osób
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Osoba ludzka w wymiarze jednostkowym

2

2. Osoba ludzka w wymiarze społecznym

2

3. Geneza i istota życia społecznego

2

4. Zasady etyczno-społeczne

2

5. Podstawa praw człowieka

2

6. Treść praw człowieka i system ich ochrony

2

7. Pluralizm społeczności

2

8. Struktury pośrednie

2

9. Rodzina: cele i zadania

2

10. Podstawowe prawa rodziny

2

11. Naród – prawa i obowiązki

2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Stosunek środowisk katolickich do liberalizmu

2

2. Początki katolicyzmu społecznego

2

3. Encyklika Laborem exercens

2

4. Inne encykliki społeczne

2

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny
studiowanie zadanej lektury
dyskusja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin pisemny

1,2,3,5,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

4,6,

Wykłady: egzamin pisemny - dłuższa wypowiedź pisemna. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
uprzednie zaliczenie ćwiczeń.
Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny - na podstawie pisemnego zaliczenia lektury i aktywnej obecności na
zajęciach.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

