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Przedstawienie kwestii: zobowiązania wobec życia wspólnotowego.

Wymagania wstępne:

Wiedza z katolickiej nauki społecznej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego
oraz jego zagrożenia
Wiedza

Umiejętności

2. rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w
zakresie historycznym, społecznym i moralnym
3. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o
wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej i
doświadczenia oraz umiejętność prezentowania opracowań
krytycznych w różnych formach

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W11

S2A_W05,

K_W16

H2A_W07,
S2A_W03,

K_W18

H2A_W10,
K_U11

H2A_U07,

K_U13

S2A_U05,

K_K09

H2A_K06,

K_K10

H2A_K05,

4. potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i
regułami etyczno-moralnymi Kościoła katolickiego w celu
rozwiązywania konkretnych problemów

Kompetencje społeczne

5. ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za
kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa
chrześcijańskiego
6. interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi,
zwłaszcza mającymi miejsce w środowisku chrześcijańskim
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Fundamentalne zasady moralne w relacjach wspólnotowych: sprawiedliwość i miłość

2

2. Pomoc drugiemu na drodze zbawienia: upomnienie braterskie, miłość nieprzyjaciół

2

3. Obowiązki wynikające ze sprawiedliwości: godność osoby i prawa człowieka

2

4. Postawy moralne sprzeczne z miłością bliźniego: nienawiść, poniżanie, zgorszenie

2

5. Troska o życie bliźniego: dar życia, zabójstwo, aborcja, eutanazja, pośrednie godzenie w życie, niebezpieczne
eksperymenty medyczne, sterylizacja, antykoncepcja, zapłodnienie in vitro

4

6. Dobra duchowe bliźniego: prawo do dobrego imienia, prawo do prawdy

2

7. Prawo do własności

2

8. Wspólnota ojczyźniana i patriotyzm

2

9. Wspólnota państwowa: pojęcie i cele, zadania, praca, gospodarka, ekonomia i ekologia

2

10. Wspólnota międzynarodowa: niesprawiedliwość i wyzysk a solidarność

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Ocena moralna eutanazji (Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Iura et bona; Jan Paweł II, Encyklika Evangelium
Vitae, nr 64-67)

1

2. Kara śmierci i jej ocena moralna (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2263-2267; Jan Paweł II, Encyklika
Evangelium vitae, nr 27, 56)

1

3. Duchowość pracy ludzkiej (Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, nr 24-27)

1

4. Zasada solidarności – fundament życia moralnego i ładu społecznego (Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei
socialis, nr 35-40)

1

5. Problem własności, sprawiedliwej zapłaty i bogactwa (A. Zwoliński, Grzechy wołające, Kraków 2012, s. 317-336)

1

6. Aksjologiczny wymiar kultury narodowej (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 65-95)

1

7. Kryzys kultur (Joseph Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, s. 41-72)
8. Grzech ekologiczny (Franciszek, Encyklika Laudato si’, nr 20-61, 102-136)

Metody kształcenia

1
1

wykład informacyjny
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1, 3, 4

* kolokwium

2, 4, 5, 6

* projekt

3, 4, 6

* egzamin pisemny

1, 2, 3, 4

Egzamin pisemny z treści wykładów i przestudiowanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń (bez oceny) na podstawie aktywnego uczestnictwa w nich.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiani a oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie
może być ona jednak niższa niż 3,0).
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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

4

Studiowanie literatury

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

12

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

