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Poznanie i przyswojenie przez studentów zagadnień związanych ze sposobami i środowiskami wzrostu
Kościoła, duszpasterstwem zwyczajnym i specjalnym.

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość teologii, zwłaszcza eklezjologii, teologii pastoralnej fundamentalnej, liturgiki,
katechetyki. Umiejętność posługiwania się wiedzą psychologiczną, pedagogiczną i socjologiczną.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania diecezji, parafii, grup i środowisk
duszpasterskich

K_W05

H2A_W04,

K_W09

2. zna zasady duszpasterstwa rodzin i pracy w grupach
kościelnych

K_W18

H2A_W07,
S2A_W07,

3. potrafi rozpoznać specyfikę różnych środowisk
duszpasterskich (kategorialnych, sytuacyjnych) oraz
pozyskiwać wiedzę o każdym nowym środowisku

K_U12

S2A_U01,

K_U13

S2A_U05,

K_K07

H2A_K02,
S2A_K05,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

H2A_W10,

Umiejętności

4. umie stosować w praktyce główne zasady działalności
ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła
katolickiego
5. potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności
ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła
katolickiego

K_K08

H2A_K05,
S2A_K05,

Kompetencje społeczne

6. potrafi nawiązywać współpracę z różnymi podmiotami
działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej
i charytatywnej
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Parafia: historia parafii, teologia parafii, struktury, zespoły apostolskie, funkcje

3

2. Rodzina: jako Kościół domowy; zagrożenia i szanse małżeństwa i rodziny; organizacja i zadania duszpasterstwa
rodzin; duszpasterstwo rodzin specjalnej troski; przygotowanie do małżeństwa – dalsze, bliższe, bezpośrednie

3

3. Apostolat społeczny katolików świeckich

3

4. Środki społecznego przekazu w duszpasterstwie

3

5. Ruchy i wspólnoty religijno-duszpasterskie: małe grupy religijne a odnowa Kościoła; duszpasterstwo małych
wspólnot; eklezjalny charakter małych wspólnot

3

6. Duszpasterstwo zwyczajne: w diecezji, parafii

3

7. Duszpasterstwo specjalne: kategorialne, sytuacyjne, organizowane, specjalistyczne

2

8. Duszpasterstwo charytatywne: podstawy biblijno-teologiczne; diakonia w duszpasterstwie; organy działalności
charytatywnej Kościoła; formacja charytatywna w diecezji; parafialny zespół charytatywny; podmiot działalności
charytatywnej

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Struktury parafii. Parafialna Rada Duszpasterska

1

2. Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa

1

3. Duszpasterstwo małej grupy kościelnej

1

4. Misje parafialne

1

5. Duszpasterstwo ministrantów

1

6. Duszpasterstwo chorych

1

7. Parafialny Zespół Charytatywny

1

8. Typy kierowania parafią

1

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny
metody dialogowe
metody problemowe
praca z tekstem
praca w grupie
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

1,2,3,4,5,6,

* kolokwium

1,2,3,4,5,6,

Zaliczenie wykładów (z oceną) i ćwiczeń (bez oceny) - na podstawie zaliczenia przygotowanych i
przedstawionych, określonych problemów teologicznopastoralnych.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

8

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

