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Prowadzący zajęcia: ks. dr ANDRZEJ KRZYSTEK

Cele przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z naturą, podstawami teologicznymi, formami i historią działalności ewangelizacyjnej
Kościoła wśród grup społecznych nie wierzących jeszcze w Chrystusa. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania
poznanej wiedzy w praktycznej aktywności eklezjalnej.

Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty "Teologia fundamentalna" i "Religiologia".

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna naturę, cele, historię i uzasadnienie misji K_W011 EP1

zna główne zasady działalności misyjnej Kościoła K_W062 EP2

umiejętności

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych
kanałów i technik komunikacyjnych z niespecjalistami, a
także popularyzować wiedzę o teologii oraz wytworach
kultury chrześcijańskiej i jej instytucjach

K_U051 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów uczestniczyć w projektowaniu i wykonywaniu
działań ewangelizacyjnych

K_K03
K_K041 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: misjologia

Forma zajęć: wykład

21. Teoria i uzasadnienie teologiczne misji 8

22. Istota, cele i formy rozkrzewiania wiary 8

23. Historyczny przebieg misji katolickich 8

24. Inkulturacja 8

25. Teologia religii niechrześcijańskich 8

26. Dialog międzyreligijny 8

27. Odpowiedzialność Ludu Bożego za przepowiadanie Ewangelii 8

wykład informacyjnyMetody kształcenia
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Jan Paweł II (1990): Encyklika Redemptoris Missio

Karotempler S. (red.) (1997): Kościół Misyjny. Podstawowe studium misjologii
Literatura podstawowa

Górski J. (2000): Propedeutyka misjologii

Kmiecik A. (1995): Posyłam was. Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi

Luzbetak L.J. (1998): Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej

Müller K. (1989): Teologia misji. Wprowadzenie

Piwowarski W. (1980): Pluralizm społeczno-kulturowy a religia, "Roczniki Nauk Społecznych" 8 (1980)

Sobór Watykański II (1986): Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, w: Sobór Watykański II, Konstytucje,
dekrety, deklaracje

Zimoń H. (red.) (2004): Dialog międzyreligijny

(1979): Breviarium Missionum. Wybór dokumentów Kościoła dotyczących dzieła misyjnego

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

14Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

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 na ocenę. Warunki: przygotowanie jednej prezentacji multimedialnej na temat misyjny; pozytywny wynik
sprawdzianu ustnego z treści wykładów i literatury podstawowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 8 misjologia Ważona

8 misjologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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