Załącznik do Uchwały Nr 56/2021 Senatu UKSW
z dnia 20 maja 2021 r.

Studia Podyplomowe „Nauczanie Społeczne Kościoła katolickiego”

PROGRAM
1. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia
określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego
stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższymi i nauce.

Efekt uczenia się dla absolwenta

NSKK_W01
Absolwent zna teologiczne, antropologiczne i etycznospołeczne paradygmaty NSK.

Absolwent posiada wiedzę na temat zasadniczego zrębu
merytorycznego i dokumentów Nauczania społecznego
Kościoła (NSK)

P6U_W,
P6S_WG

P6U_W,
P6S_WG

P6U_W,
P6S_WG

Odniesienie do
efektów uczenia
się na poziomie
6 PRK

NSKK_W02
Absolwent zna i rozumie metodologiczną tożsamość
Nauczania Społecznego Kościoła i Katolickiej Nauki
Społecznej.

P6U_W,
P6S_WG

Symbol efektu na
studiach
podyplom.

NSKK_W03

Absolawet zna klasyczne "kwestie społeczne" i "zasady
społeczne" o których mowa w NSK.

P6U_W,
P6S_WK

wiedza:

NSKK_W04

Absolwent zna specyfikę XXI - wiecznych kwestii
społecznych w ujęciu NSK.
umiejętności:
Absolwent umie adekwatnie analizować dokumenty NSK
oraz właściwie hierarchizować wynikające z nich wnioski.
Absolwent potrafi identyfikować kluczowe „kwestie
społeczne” oraz ich przejawy w otaczającym go
środowisku.
Absolwent potrafi adekwatnie prezentować NSK zarówno
w formie bardziej syntetycznej (np. media) jak i
rozbudowanej (np. edukacja)

P6U_U,
P6S_UK

P6U_U,
P6S_UW

P6U_U,
P6S_UW

NSKK_W05

NSKK_U01

NSKK_U02

NSKK_U03

NSKK_K02

NSKK_K01

Absolwent potrafi odnajdować w NSK inspirację do
własnego rozwoju i aktywności społecznej.

W postawie dialogu i szacunku dla innych absolwent
potrafi być aktywnym uczestnikiem debat publicznych.

W ramach pełnionych przez siebie ról zawodowych i
społecznych absolwent może upowszechniać wiedzę na
temat NSK.

P6U_K,
P6S_KK

P6U_K,
P6S_KO

P6U_K,
P6S_KR

kompetencje społeczne:

NSKK_K03

2. Ogólny opis studiów i realizacji programu

Studia „Nauczanie Społeczne Kościoła katolickiego” przeznaczone są przede wszystkim dla
katechetów, a także dla szerokiej grupy zainteresowanych tą problematyką działaczy
społecznych, dziennikarzy czy urzędników.
Formalnie, warunkiem ich rozpoczęcia jest ukończenie studiów wyższych co najmniej na
poziomie licencjackim.
Studia „Nauczanie Społeczne Kościoła katolickiego” trwają dwa semestry, a ich program
zakłada 240 godzin zajęć oraz zdobycie 30 punktów ECTS.
Studia mają charakter niestacjonarny. Zajęcia odbywać się będą w formie tradycyjnej
(dwa zjazdy w miesiącu, w soboty, w godzinach między 9.00 a 18.00) oraz w formie
e – learingu. Około 60% w formie stacjonarnej i około 40% w formie e-lerningu.
Poszczególne zajęcia kończą się egzaminem bądź kolokwium.
Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym, ze znajomości programu studiów.

3. Opis planu studiów podyplomowych
Opis planu studiów podyplomowych
Liczba
godzin

2

3

Wprowadzenie do Nauczania
Społecznego Kościoła

Antropologia chrześcijańska i
prawa człowieka

Tradycyjne i współczesne
„kwestie społeczne” w ujęciu NSK

12

24

24

praktycznych

1

Nazwa przedmiotu/modułu zajęć
z konspektem tematycznym zajęć

teoretycznych

l.p.

Liczba
ECTS

2

3

3

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Absolwent zna podstawy metodologiczne Nauczania Społecznego
Kościoła (NSK) i Katolickiej Nauki Społecznej (KNS) i rozumie ich
znaczenie. Rozumie relacje między korpusem doktrynalnym NSK a
jego konkretnymi aplikacjami. Na gruncie NSK rozumie znaczenie
pojęć: "kwestia społeczna" oraz "zasady społeczne". Potrafi
wyjaśnić znaczenie zasad: solidarności, pomocniczości i dobra
wspólnego.
Absolwent zna teologiczne i filozoficzne podstawy antropologii
chrześcijańskiej oraz rozumie jej specyfikę na tle innych
współczesnych koncepcji antropologicznych. Rozumie kluczowe
znaczenie założeń antropologicznych dla NSK i KNS. Zna genezę,
ewolucję i specyfikę doktryny praw człowieka rozwijanej na gruncie
NSK.
Absolwent rozumie szerokie społeczno-ekonomiczno-etyczne
znaczenie pojęcia "kwestia społeczna w NSK. Zna najważniejsze
"kwestie społeczne" o jakich mowa w NSK na przestrzeni od XIX. do
XXI. w. Potrafi wskazać kluczowe dokumenty, które podejmują
poszczególne "kwestie", kontekst historyczno-społeczny w jakim są
one stawiane, oraz formułowane na ich temat recepty.

Odniesienie do
efektów
Sposób weryfikacji
kierunkowych
efektów uczenia się
na studiach
podyplomowych

NSKK_W03,
NSKK_U01,
NSKK_K01

egzamin

NSKK_W02,
NSKK_U02,
NSKK_U03,
NSKK_K01,
NSKK_K02

egzamin

NSKK_W01,
NSKK_W04,
NSKK_U01,
NSKK_U02,
NSKK_K01,
NSKK_K03.

egzamin

4

Źródła NSK. Geneza, przesłanie i
rozwój

5

Nauczanie społeczne św. Jana
Pawła II.

6

Wykład monograficzny I. (np.
Nauczanie społeczne prymasa
Stefana Wyszyńskiego)

7

Tożsamość jako kwestia społeczna
XXI w.

8

Instytucja rodziny na tle
współczesnych zmian społecznych
i kulturowych

9

Współczesna polityka jako
przestrzeń budowania dobra
wspólnego

24

24

12

12

NSKK_W01,
NSKK_W03,
NSKK_U01
NSKK_U03,
NSKK_K01,
NSKK_K02.

kolokwiun

2

Absolwent zna zrąb nauczania społecznego św. Jana Pawła II.
Rozumie kontekst w jakim ono powstawało oraz jego przesłanie.
Potrafi trafnie wskazać jego miejsce i znaczenie w całym obszarze
NSK. Rozumie znaczenie nauczania społecznego św. Jana Pawła II w
kontekście przemian politycznych i społecznych we współczesnej
Polsce i we współczesnym świecie.

NSKK_W03,
NSKK_W04,
NSKK_U03,
NSKK_K02,
NSKK_K03.

kolokwiun

2

Absolwent zna najważniejsze problemy społeczne podejmowane
przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rozumie ich kontekst
historyczno - społeczny a także potrafi wskazać ich przesłanie
współczesne.

NSKK_W02,
NSKK_U03,
NSKK_K03,

egzamin

NSKK_W02,
NSKK_W05,
NSKK_U02,
NSKK_K02,
NSKK_K03

egzamin

NSKK_W02,
NSKK_W05,
NSKK_U02,
NSKK_K02,
NSKK_K03

kolokwiun

NSKK_W01,
NSKK_W04,
NSKK_U01,
NSKK_K01,
NSKK_K02

egzamin

2

12

24

3

Absolwent zna najważniejsze dokumenty NSK (dokumenty Soboru
Watykańskiego II, papieskie encykliki, adhortacje, przemówienia).
Zna i rozumie kontekst w jakim one powstały. Potrafi
zrekonstruować ich zasadnicze diagnozy oraz przesłania. Potrafi na
ich podstawie wskazać elementy zmienności i ciągłości NSK.

2

3

Absolwent rozumie współczesne procesy kulturowe, społeczne i
polityczne związane z artykułowaniem - szeroko rozumianej tożsamości jednostkowej i społecznej współczesnego człowieka. Zna
związane z nimi spory i napięcia. Potrafi zinterpretować je w ujęciu
NSK.
Absolwent zna nauczanie Kościoła na temat instytucji rodziny.
Rozumie znaczenie rodziny dla rozwoju człowieka i funkcjonowania
współczesnego społeczeństwa. Potrafi, z punktu widzenia NSK,
zinterpretować zachodzące w tym względzie współczesne zmiany.
Zna najważniejsze toczone w tym zakresie spory oraz debaty i
potrafi się do nich odnieść.
Absolwent zna zasadniczy zrąb nauczania Kościoła na temat polityki
jako roztropnej troski o dobro wspólne. W jego świetle potrafi
diagnozować współczesne procesy polityczne. Rozumie znaczenie
jakie dla demokratycznego procesu politycznego mają instytucje i
postawy oraz stojące za nimi wartości. Zna różne modele relacji
między państwem a Kościołem. Potrafi w świetle NSK intepretować
relacje między religią a polityką.

10

11

12

Kościół katolicki w sferze
publicznej Polski po roku 1989

Solidarność międzypokoleniowa i
odpowiedzialność ekologiczna

Praca, przedsiębiorczość i rozwój
gospodarczy

Wykład monograficzny II. (Np.
13 Nauczanie społeczne papieża
Franciszka)

24

12

24

12

2

2

2

2

Absolwent rozumie specyfikę metapolitycznej roli religii w sferze
publicznej demokratycznego państwa. Potrafi z tego punktu
widzenia przeanalizować publiczną obecność Kościoła katolickiego
w Polsce po roku 1989, wskazując na kluczowe jej etapy i obszary.
Zna współczesne związane z nią wyzwania. Potrafi odnieść się do
toczonych w tym zakresie debat.
Absolwent zna nauczanie Kościoła na temat przemian
demograficznych i solidarności międzypokoleniowej. W świetle NSK
rozumie znaczenie jakie dla człowieka ma szeroko rozumiane
środowisko (społeczne, kulturowe i przyrodnicze). W tym
kontekście potrafi samodzielnie odnieś się do związanych z tym
współczesnych ekologicznych wyzwań, a także do toczonych na ten
temat debat.
Absolwent zna zrąb nauczania Kościoła na temat rozwoju
gospodarczego, własności prywatnej i pracy, formułowanego w
świetle zasad dobra wspólnego, pomocniczości, sprawiedliwości i
solidarności. Potrafi z tego punktu widzenia samodzielnie
analizować aktualną sytuację społeczno–gospodarczą, zachodzące
w niej zmiany oraz wynikające z niej najważniejsze wyzwania.
Absolwent zna podstawy nauczania społecznego omawianego na
wykładzie. Potrafi określić jego kontekst oraz formułowane w jego
zakresie diagnozy i recepty. Umie określić jego ciągłość i zmienność
na tle NSK.

NSKK_W01,
NSKK_W05,
NSKK_U03 ,
NSKK_K02

kolokwiun

NSKK_W02,
NSKK_W05,
NSKK_U02
NSKK_U03
NSKK_K02,
NSKK_K03

egzamin

NSKK_W01,
NSKK_W04,
NSKK_U02
NSKK_U03,
NSKK_K01,
NSKK_K02
NSKK_W05,
NSKK_U02
NSKK_U03,
NSKK_K02,
NSKK_K03

egzamin

egzamin

