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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z teologii moralnej 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected issues from moral theology 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 8 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Znajomość podstawowych prawd teologii moralnej 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Ukazanie fundamentalnych zagadnień z teologii moralnej 
Znajomość aktualnych dokumentów Kościoła poruszających tematy moralne 
Znajomość definicji 

 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 
 

Kształtowanie własnej kariery zawodowej. Wytrwałość w 
przedsiębiorczości, podejmowanie inicjatyw zespołowych w 
zakresie prawa kanonicznego itp. 

K2A_W02 
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W_02 Dobre poznanie różnorodnych problemów społecznych 
wyzwań w dzisiejszym świecie, dialog ze specjalistami w 
dziedzinie prawa kanonicznego, aktywne uczestnictwo w 
zespołach o charakterze interdyscyplinarnym. 

K2A_W05 

W_03 
 
 

 Odpowiedzialność moralna w przygotowaniu własnej pracy, 
odpowiedzialne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność za 
człowieka 

K2A_W06 
 
 

W_04 Pogłębiona wiedza misyjna i ekumeniczna, prowadzenie 
odpowiedzialnego dialogu ekumenicznego 

K2A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dokładna analiza prawa kanonicznego w zakresie moralności, 

prawo objawione i naturalne i ukazywanie związku z 
procesami zachodzącymi w Kościele 

K2A_U03 

U_02 Umiejętne, klarowne wypowiadanie się i umiejętność pisania 
uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień z prawa 
kanonicznego pod katem moralnym 

K2A_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Krytyczne podejście do stanu swojej wiedzy.  Trwały rozwój 

osobisty i naukowy w dziedzinie prawa kanonicznego. 
 

K2A_K01 

K_02 Odpowiedzialność za przygotowywanie własnej pracy oraz 
wszechstronna odpowiedzialność za ludzi. Współpraca ze 
specjalistami. 

K2A_K06 

K_03 Wszelkiego rodzaju inicjatywy na rzecz zachowania i 
pielęgnacji dziedzictwa Kościoła w różnorodnych wymiarach. 

K2A_K08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
1. Istota i pojęcia teologii moralnej: źródła teologii moralnej, stosunek teologii moralnej do 

innych nauk szczegółowych z uwzględnieniem Prawa Kanonicznego. 
2. Podstawowe założenia antropologii chrześcijańskiej. 
3. Normatywny wyraz powołania Bożego. Prawo moralne. 
4. Subiektywna norma moralności – Sumienie. 
5. Moralna specyfika aktu ludzkiego. 
6. Odrzucenie powołania Bożego – grzech. 
7. Wybrane zagadnienia z etyki życia seksualnego, małżeńskiego oraz bioetyki. 
8. Podstawowe dyrektywy moralne w zakresie miłości siebie. Ciało i kultura cielesna. 
9. Aksjologiczny wymiar powołania Bożego. Dobro moralne. 
10. Chrześcijańskie odniesienie do bliźniego w duchu miłości i sprawiedliwości. Zasady ogólne. 
11. Chrześcijańskie odniesienie do bliźniego w duchu miłości i sprawiedliwości. Życie bliźniego. 
12. Chrześcijańskie odniesienie do bliźniego w duchu miłości i sprawiedliwości. 
13. Niematerialne dobra osobowe bliźniego. Dobra materialne. Eutanazja. 
14. Małżeństwo – Rodzina. Powołanie do miłości małżeńskiej. 
15. Nierozerwalność małżeńska. Wspólnota rodzinna. 
16. Naród i Kraj Rodzinny. 
17. Radosne i przykre doświadczenia życiowe. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 Wykład problemowy Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
W_02 Wykład problemowy Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
W_03 Wykład problemowy Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
W_04 Wykład problemowy Zaliczenie ustne z oceną Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Zaliczenie z oceną Protokół 
U_02 Analiza tekstu Zaliczenie z oceną Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Metoda obserwacji 

uczestniczącej 
Zaliczenie z oceną  Protokół 

K_02 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Zaliczenie z oceną  Protokół 

K_03 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Zaliczenie z oceną  Protokół 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

ocena niedostateczna  
Wiedza: brak znajomości podstawowych dokumentów Kościoła dotyczących omawianych 
zagadnień; nieznajomość terminologii, definicji fundamentalnych zagadnień. 
Umiejętności: nieznajomość źródeł teologii moralnej; nie potrafi właściwie, zgodnie z nauka 
Kościoła ocenić problemy etyczne; nie potrafi prezentować własnych poglądów i przedstawić 
właściwej argumentacji. 
Kompetencje społeczne: nie widać dokształcania się w danej dziedzinie moralnej; nie szuka 
sposobu uzupełnienia swoich braków u specjalistów; brak świadomości odpowiedzialności za 
Kościół. 
ocena dostateczna:  
Wiedza: posiada właściwą wiedzę, zna terminologię, definicję. 
Umiejętności: zna podstawowe źródła teologii moralnej; potrafi jasno wyrażać swoje poglądy. 
Kompetencje społeczne: dostrzega wartość teologii moralnej w życiu społeczeństwa; wrażliwy na 
problemy moralne. 
ocena dobra. 
Wiedza: oprócz terminologii, definicji, winien posiadać rozszerzoną wiedzę z teologii moralnej, 
znajomość aksjologii, umiejętność analizy dokumentów 
Umiejętności: właściwe wyjaśnianie źródeł teologii moralnej i jej odniesienie do innych nauk, 
szczególnie prawa, umiejętność prezentowania swoich poglądów w życiu codziennym, ale także 
podczas pisania tekstów naukowy. 
ocena bardzo dobra,  
Wiedza: Umiejętności: znajomość źródeł teologii moralnej i ich odniesienie do innych dyscyplin; 
właściwa ocena moralna danego problemu, zgodna z nauczaniem Kościoła, umiejętność 
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prezentowania problemów podczas dyskusji, znajomość właściwej argumentacji, samodzielna 
ocena prawno-etyczna danego problemu 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

175 

 
VIII. Literatura 
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3. Katechizm Kościoła Katolickiego, II wyd. Poprawione, Poznań 2002. 
4. Encyklika Pawła VI: Humanae Vitae. 
5. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II: Familiaris Consortio. 
6. Benedykt XVI: Encyklika Deus Caritas est. O miłości chrześcijańskiej. 
7. Kongregacja Nauki Wiary: List do Biskupów Kościoła Katolickiego o Współdziałaniu 

mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie. 
8. Encyklika Franciszka Lumen Fidei. 
9. S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998. 
10. S. Olejnik, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999. 
11. S. Olejnik, Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000. 
12. R. Rosik, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992. 
13. W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997. 
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