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Studia Podyplomowe Teologii (2-letnie) 
 

Opis zakładanych efektów kształcenia  

dla studiów podyplomowych: 

Symbol Efekty uczenia się 

Odniesienie do: 

uniwersalnych 

charakterystyk 

poziomów w PRK1 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

uczenia się PRK2 
1 2 3 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
SP_W01 w pogłębionym stopniu główne osiągnięcia 

dyscyplin teologicznych z zakresu wybranej 
specjalizacji  

P7U_W P7S_WG 

SP_W02 w pogłębionym stopniu główne tendencje 
rozwojowe nauk teologicznych oraz powiązanie tych 
nauk z innymi dziedzinami wiedzy 

P7U_W P7S_WG 

SP_W03 w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, etyczne 
i moralne dylematy współczesnej cywilizacji 

P7U_W P7S_WK 

SP_W04 zasady upowszechniania wyników działalności 
naukowej, także w trybie otwartego dostępu 

P8U_W P8S_WG 

SP_W05 w pogłębionym stopniu metodologię badań 
naukowych wybranej dyscypliny teologicznej 

P8U_W P8S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 
SP_U01 wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych 

źródeł oraz poddawać je krytycznej analizie, ocenie i 
interpretacji 

P7U_U P7S_UW 

 

SP_U02 dobrać i zastosować właściwe narzędzia badawcze, 
zwłaszcza zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne 

P7U_U P7S_UW 

SP_U03 podejmować autonomiczne działania w zakresie 
planowania własnego rozwoju oraz inspirowania 
rozwoju innych 

P7U_U P7S_UU 

SP_U04 upowszechniać wyniki działalności naukowej, 
uczestniczyć w dyskursie naukowym oraz 
popularyzować wiedzę 

P8U_U P8S_UK 

SP_U05 wykonywać zadania o charakterze badawczym, 
analizować krytycznie wyniki badań naukowych w 
wybranej dyscyplinie teologicznej 

P8U_U P8S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

SP_K01 inspirowania działań na rzecz dialogu 
wewnątrzkościelnego, ekumenicznego i 
międzyreligijnego 

P7U_K P7S_KO 

                                                 
1  Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 
64 i poz. 1010). 
2 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki 
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część I i część 
II załącznika do rozporządzenia MNiSW z dnia 14listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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SP_K02 rozwijania dorobku zawodowego oraz rozwijania i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz 
podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych 
zasad  

P7U_K P7S_KR 

SP_K03 wypełniania obowiązków społecznych i 
uczestniczenia w różnych formach działalności 
Kościoła lokalnego i powszechnego 

P7U_K P7S_KO 
P7S_KR 

SP_K04 uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania 
chrześcijańskiego i narodowego dziedzictwa 
kulturowego 

P7U_K P7S_KO 

SP_K05 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu teologii i 
innych dyscyplin naukowych w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych  

P8U_K P8S_KK 

 


