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Agama Kristen Protestan I
Mahasiswa mampu menerapkan / mengimplementasikan
pemahaman tentang pokok-pokok ajaran iman kristen dalam pola
pikir, sikap dan perilaku baik secara vertikal kepada tuhan maupun
horisontal dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat sesuai dengan keilmuan dan profesinya masingmasing sehingga mampu berperan serta dalam mengatasi
problema-problema terkait dengan keilmuan dan profesinya
tersebut secara bijaksana dan bertanggung jawab
Kuliah agama kristen II ini disajikan melalui ceramah
menggunakan media pembelajaran yang dirangkai dengan
diskusi/sharing dan studi pasus (problem based learning) untuk
mengupas materi permasalahan yang berkaitan dengan etika moral
berdasarkan ajaran iman kristen dan implementasinya dalam
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. ada 4 pokok
bahasan yang menjadi bahan pembelajaran, yaitu (1) jati diri dan
integritas pribadi (2) kepemimpinan (3) etika sosial (4) etika
keilmuan dan profesi, yang diajarkan ke dalam sub pokok bahasan
atau topik-topik berikut : (1) pengenalan karakter pribadi sendiri
dan orang lain (2) nilai-nilai kehidupan iman kristiani (3)
implementasi nilai-nilai kehidupan iman kristiani dalam
menghadapi budaya global (4) kecerdasan emosional, sosial dan
spiritual (5) kepemimpinan dan komunikasi yang efektif (6) etika
relasi interpersonal (7) etika keluarga (8) etika kristen,.
Logis, disiplin, komunikasi, percaya diri dan etika
Ceramah, diskusi, latihan dan tugas
LCD, papan tulis, hand-out
Tugas (20%), UTS (20%), UAS (20%) dan laporan (40%)
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