Pedagogika chrześcijańska

Теоlogia

Duchowość

studia licencjackie stacjonarne

studia magisterskie stacjonarne

studia podyplomowe

Studia kształcą przyszłych nauczycieli i pedagogów.
W ramach studiów oferowane są dwie specjalności:

Studia kształcą przyszłych teologów i katechetów.
W ramach teologii oferowane są dwie specjalności:

1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia wyposażają przyszłych nauczycieli/pedagogów
w solidną formację pedagogiczną i psychologiczną oraz
etyczno-filozoficzno-teologiczną przygotowującą do pracy
w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

1. Teologia ogólna
Studia pozwalają wejść w fascynujący intelektualnie
i religijnie świat ponad dwutysiącletniej refleksji filozoficznoteologicznej chrześcijaństwa. Absolwenci znajdują
zatrudnienie w instytucjach wydawniczych, medialnych,
ośrodkach kultury, a także w administracji publicznej.

2. Pedagogika rodziny z poradnictwem rodzinnym
Absolwenci tej specjalności będą mogli służyć pomocą
w zakresie poradnictwa wychowawczego i pomocy rodzinie.
Po zdaniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego)
absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł
zawodowy licencjata pedagogiki chrześcijańskiej w zakresie
wybranej specjalności, potwierdzony stosownym
dyplomem. To jedyny taki kierunek w kraju.

Politologia
studia licencjackie stacjonarne
Studia kształcą przyszłych liderów życia społecznego
i politycznego. Oferowane są trzy specjalności:
1. Bezpieczeństwo państwa
To wiedza o zarządzaniu organizacjami publicznymi
dbającymi o bezpieczeństwo osobiste i społeczne.
2. Sprawy międzynarodowe i studia wschodnie
Studia pozwalają poznać historię i współczesność
społeczności międzynarodowej, rządzące nią mechanizmy,
zwłaszcza w relacjach między krajami Europy Wschodniej.
3. Marketing terytorialny
Studia uczą sztuki projektowania, wdrażania i atrakcyjnego
realizowania promocji miejsc i zasobów.

2. Teologia katechetyczna
Lekcja religii może być fascynującym przeżyciem. Dużo
zależy od przygotowania katechety. Jeśli chcesz
wprowadzać innych w bogactwo i mądrość wiary
chrześcijańskiej, nie boisz się podejmować dyskusji
o wartościach i moralności – te studia są dla Ciebie.

Теоlogia

Są to dwuletnie studia duchowości chrześcijańskiej
ze szczególnym akcentem położonym na duchowość
ignacjańską. Skierowane są do wszystkich, którzy pragną
pogłębić życie duchowe.

Etyka dla Nauczycieli
studia podyplomowe
Studia dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne,
które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania
przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich.

Języki Starożytne
Lektoraty dają możliwość nauki języka łacińskiego,
biblijnego hebrajskiego i greki na różnych poziomach
zaawansowania.

studia magisterskie niestacjonarne
Są to sześcioletnie studia (tylko w soboty) dla tych, którzy
pragną pogłębić chrześcijańską wizję rzeczywistości,
a z różnych względów nie mogą korzystać ze studiów
dziennych. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra
i dają uprawnienia do nauczania katechezy w szkole.

Теоlogia
studia licencjacko-doktoranckie
Collegium Bobolanum razem z Collegium Joanneum
prowadzi dwuletnie niestacjonarne studia licencjackie
(licencjat kanoniczny) oraz dwuletnie studia doktoranckie
z teologii. Studia prowadzone są w zakresie trzech
specjalności: dogmatycznej, pastoralnej i duchowości.

Kurs Trenerski
Kurs z zajęciami teoretycznymi i praktyką pomaga
stać się lepszym liderem wspólnoty, inspiruje
i przygotowuje do pracy z ludźmi.

Jezuicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Studia prowadzone pod hasłem: człowiek – kultura – religia.
Propozycja dla osób w wieku 50 lat i więcej. Program
studiów (z wykładami w poniedziałki) obejmuje cztery
obszary: myśl chrześcijańska, zdrowie, Polska i świat
oraz zajęcia fakultatywne (wyjścia do teatru, filharmonii,
pielgrzymki oraz inne zajęcia dokształcające i kulturalnoreligijne).

Uczelnia z wielowiekową tradycją sięgającą 1580 roku
i założoną przez ks. Piotra Skargę SJ. Prowadzona jest
przez zakon jezuitów, który pod koniec XVI w. ustanawiał
światowe standardy nowoczesnego szkolnictwa wyższego
stosowane do dziś, np. w kształceniu jezuitów. Jezuicki
model edukacji troszczy się o całościowy rozwój osoby
nie ograniczając się do sfery intelektualnej. Wiele wykładów
prowadzą ojcowie jezuici uformowani w zakonie
i wykształceni na najlepszych światowych uczelniach.

STUDIA U JEZUITÓW

Jesteśmy uczelnią, która nadaje stopnie naukowe
i uprawnienia zarówno państwowe
jak i kościelne na prawach papieskich.
Oferujemy możliwość studiowania jednocześnie dwóch
kierunków i zdobycia w ciągu 5 lat licencjata zawodowego
z politologii lub pedagogiki chrześcijańskiej oraz tytułu
magistra z teologii. W trakcie studiów można dodatkowo
zdobyć Dyplom Trenera, czyli 3 w 1.
Oferujemy możliwość studiowania pedagogiki
chrześcijańskiej, teologii lub politologii, jako drugiego
bezpłatnego kierunku studiów.

PWTW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
 +48 22 542 8717
e-mail: sekretariat@bobolanum.edu.pl

Oferujemy studia indywidualnym tokiem, zapewniając
jednocześnie wysoki poziom edukacji, oraz sprzyjający
klimat dla rozwoju intelektualnego i duchowego.
Uczelnia mieści się w jednym budynku, przy sanktuarium,
w pobliżu dużego warszawskiego parku (Pola
Mokotowskie), niedaleko Biblioteki Narodowej,
z doskonałym dojazdem metrem, autobusem i tramwajem.
Na uczelni panuje atmosfera wspólnoty, w której wszyscy
się znają, a każdy studiujący ma bezpośredni dostęp
do każdego profesora, władz uczelni i sekretariatu.
Studia stwarzają możliwość wyjazdu na misje i włączenie
się w pracę ewangelizacyjną jezuitów w różnych zakątkach
świata. W czasie studiów można zaangażować się
w Duszpasterstwo Akademickie „Dąb”.
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