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Cel przedmiotu /
modułu:

Odsłonięcie podstaw metodologicznych teologii duchowości i zagadnień introdukcyjnych dla duchowości.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z życia duchowego człowieka (źródło jego zaistnienia i sposobu
realizacji się).
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu teologii
życia duchowego
Wiedza

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W05

H2A_W04,

K_W11

S2A_W05,

K_U08

H2A_U05,

K_U11

H2A_U07,

K_K02

H2A_K01,

K_K07

H2A_K02,
S2A_K05,

2. zna proces i uwarunkowania rozwoju duchowego oraz jego
zagrożenia
3. potrafi popularyzować wiedzę teologiczną, przekazywać ją i
dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym
Umiejętności

Kompetencje społeczne

4. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych,
wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania
społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
5. rozumie potrzebę intelektualnego i religijno-duchowego
formowania się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie
uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny
6. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje
i wykonuje działania ewangeliczne i pedagogicznokatechetyczne
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Naukowy charakter teologii duchowości: pojęcie i przedmiot teologii duchowości, metoda i źródła teologii
duchowości, teologia duchowości a dyscypliny teologiczne

4

2. Zarys historii duchowości: okres starożytności i czasy średniowieczne, okres nowożytny i czasy najnowsze

5

3. Aktualizacja życia duchowego: duchowość życia teologalnego (łaska uświęcająca, cnoty teologalne: wiara,
nadzieja, miłość i ich rola w procesie urzeczywistniania świętości), działanie Ducha Świętego (dary, charyzmaty,
owoce), komplementarność rzeczywistości nadprzyrodzonej i naturalnej (łaska i dary naturalne, doskonalenie natury
poprzez łaskę), etapy życia (początkujący, postępujący, doskonali), kryzys duchowy (pojęcie, symptomy i jego
znaczenie)

7

4. Środki życia duchowego: życie sakramentalne (pojęcie i jego wartość), asceza i modlitwa (pojęcie, rodzaje i ich
rola), kierownictwo duchowe (natura, przymioty podmiotów kierownictwa i jego wartość)

6

5. Apostolski wymiar życia duchowego: relacja człowieka wobec świata (pojęcie świata, apostolstwo a ewangelizacja),
misje i wolontariat

6

Metody kształcenia

wykład informacyjny (metoda podająca)

Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1,2,

* kolokwium

3,5,

* praca pisemna/esej/recenzja

4,6,

Zaliczenie z oceną - zaliczenie pisemne z treści wykładów.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

24

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

