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2. Opis kierunkowych efektów uczenia się 

 

TEOLOGIA KANONICZNA 

stopień II (studia magisterskie) 
 

Poziom kształcenia  studia II stopnia (magisterskie) 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki 

Forma studiów  stacjonarne 

Cykl dydaktyczny  2020/21 

 
Objaśnienie oznaczeń: 

TK-MA (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty uczenia się dla studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku 

„Teologia kanoniczna”, profil ogólnoakademicki 

W (po podkreślniku) — kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku) — kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych 

P7S charakterystyka drugiego stopnia PRK – poziom 7 (studia II stopnia) 

W wiedza:  G głębia, K kontekst 

U umiejętności: W wykorzystanie, K komunikowanie się, O organizacja pracy, U uczenie się 

K kompetencje: K krytycznie podejście, O odpowiedzialność, R rola zawodowa 

01, 02, 03 i kolejne — numer kwalifikacji 
 

Kod Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie  

do charakterystyk  

II stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

TK-MA_W01 

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

teologii, w szczególności w zakresie nauk biblijnych i teologii systema-

tycznej, historii Kościoła, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stoso-

wać w działalności profesjonalnej 

P7S_WG 

TK-MA_W02 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i metodologię 

teologii, dającą możliwość specjalizacji w ramach studiów trzeciego 

stopnia 

P7S_WG 

TK-MA_W03 
ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegó-

łową wiedzę z zakresu teologii biblijnej 
P7S_WG 

TK-MA_W04 

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegó-

łową wiedzę z zakresu teologii systematycznej, zwłaszcza fundamental-

nej, dogmatycznej i moralnej  

P7S_WG 

TK-MA_W05 
ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegó-

łową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych 
P7S_WG 

TK-MA_W06 

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami 

nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi 

i prawnymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla 

kilku dyscyplin naukowych 

P7S_WG 

TK-MA_W07 

ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach 

i szkołach badawczych w zakresie teologii oraz ogólną wiedzę o nich 

w zakresie filozofii 

P7S_WG/K 



Umiejętności: absolwent potrafi 

TK-MA_U01 

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formu-

łować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teolo-

gicznej 

P7S_UW 

 

TK-MA_U02 

posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłasz-

cza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i teologicznych, syntezę 

różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badaw-

czych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne 

rozwiązywanie złożonych problemów  

P7S_UW 

 

TK-MA_U03 
posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicz-

nych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych 

P7S_UW 

 

TK-MA_U04 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze 

oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania 

zdolności i kierowania własnym rozwojem osobowym i karierą zawodową 

P7S_UW 

TK-MA_U05 

posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakre-

sie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz jej zasto-

sowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

TK-MA_U06 

potrafi integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii, odnajdywać 

powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami chrześcijańskiego 

dziedzictwa doktrynalnego  

P7S_UW 

TK-MA_U07 
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglą-

dów teologicznych i światopoglądowych 
P7S_UW 

TK-MA_U08 

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia 

rzeczowej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień teologicz-

nych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz po-

glądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia synte-

tycznych podsumowań 

P7S_UK 

TK-MA_U09 umie prowadzić dialog światopoglądowy, ekumeniczny i międzyreligijny  P7S_UK 

TK-MA_U10 
potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w 

ramach prac zespołowych i podejmować w tych zespołach wiodącą rolę 
P7S_UO 

TK-MA_U11 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisem-

nych i wystąpień ustnych w języku polskim i z wykorzystaniem wybra-

nego języka obcego  

P7S_UU 

TK-MA_U12 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Syste-

mu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną dla nauk teolo-

gicznych terminologią 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

TK-MA_K01 
krytycznej oceny poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy 

i umiejętności 
P7S_KK 

TK-MA_K02 
własnej duchowej, społecznej i intelektualnej permanentnej autoformacji 

oraz do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób 
P7S_KR 

TK-MA_K03 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role P7S_KR 

TK-MA_K04 

określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub 

innych zadania oraz przewidywania wielokierunkowych skutków swojej 

działalności 

P7S_KK 

P7S_KO 

TK-MA_K05 interdyscyplinarnego rozwiązywanych pojawiających się problemów P7S_KO 

TK-MA_K06 
rozwiązywania dylematów doktrynalnych i etyczno-moralnych związa-

nych z życiem indywidualnym i społecznym 

P7S_KK 

P7S_KO 

TK-MA_K07 
współpracy w zakresie teologii z różnymi ośrodkami i szkołami badaw-

czymi  
P7S_KR 

 


