Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu teologii biblijnej
Kwestie izagogiczne:
1. Wartość metody historyczno-krytycznej.
2. Możliwości i ograniczenia metod egzegezy tekstu w postaci ostatecznej.
3. Natchnienie i kanon w biblistyce współczesnej.
Teologia biblijna:
1. Konfesyjne, filozoficzne i kulturowe uwarunkowania powstania i rozwoju
teologii biblijnej.
2. Teologia biblijna a historia religii Izraela i początków chrześcijaństwa.
3. Znaczenie

wcielenia

i

paschy

Jezusa

dla

teologii

biblijnej

i systematycznej.
Stary Testament:
1. Klasyczne i najnowsze ujęcia genezy Pięcioksięgu.
2. Interpretacja historii Izraela w dziele deuteronomistycznym.
3. Teologiczne znaczenie kwestii społecznych według ksiąg prorockich.
4. Pouczenia moralne w księgach mądrościowych.
Nowy Testament:
1. Syn Człowieczy w tradycji ewangelicznej.
2. Egō eimi w Pismach Janowych.
3. Paterologia Corpus Paulinum.
4. Relacja między Starym a Nowym Przymierzem.
5. Liturgiczny wymiar Apokalipsy.

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu ekumenizmu
1. Próba

określenia

ekumenizmu:

pojęcie

ekumenizmu

i

rodzaje

–

ogólna

ekumenizmu.
2. Cel i zadania ruchu ekumenicznego
3. Definicja ekumenizmu wg Dekretu o ekumenizmie
4. Jak eklezjologia soborowa rozróżnia jedność Kościoła?
5. Dokument z Limy – ogólna charakterystyka
6. Ogólna panorama Kościołów wschodnich
7. Kościoły

i

Wspólnoty

kościelne

tradycji

zachodniej

charakterystyka
8. Początki ruchu ekumenicznego w Kościołach protestanckich
9. Zjazdy welehradzkie – ogólna charakterystyka
10.Geneza Światowej Rady Kościołów
11.Geneza Polskiej rady Ekumenicznej
12.Rodzaje dialogów ekumenicznych i konkretne przykłady
13.Znaczenie Konkordii Leuenberskiej
14.Dokumenty ekumeniczne Kościoła rzymskokatolickiego
15.Stanowisko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Kościoła
prawosławnego w sprawie dopuszczalności stosowania metody „In vitro”

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu liturgiki
1. Rok liturgiczny – struktura i teologia
2. Teksty biblijne o ustanowieniu Eucharystii
3. Liturgia Słowa we Mszy św. – struktura i teologia
4. Struktura i teologia liturgii eucharystycznej
5. Pozaliturgiczne formy kultu eucharystycznego w Kościele
6. Msze obrzędowe, Msze w różnych potrzebach i Msze wotywne w liturgii
Kościoła – ich rodzaj i możliwości sprawowania wg przepisów
Kalendarza Liturgicznego
7. Księgi liturgiczne – historia powstawania i ich liturgiczne przeznaczenie,
oraz

nazwy

ksiąg

liturgicznych

opublikowanych

po

Soborze

Watykańskim II
8. Nazwy niedzieli w historii Kościoła i w nauczaniu Jana Pawła II
9. Znaki, symbole, gesty i postawy liturgiczne – ich rodzaj i wymowa
teologiczna
10.Dyrektorium o pobożności ludowej – struktura i treść dokumentu
11.Sakramentalia – znaczenie, rodzaje i teologia
12.Oktawy – wczoraj i dziś
13.Liturgia Godzin jako liturgia uświęcania czasu
14.Struktura i teologia obrzędu egzorcyzmu większego
15.Modlitwa różańcowa – kontekst powstania i teologiczne treści zawarte w
dokumencie Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu muzyki kościelnej
1. Geneza i charakterystyczne cechy chorału gregoriańskiego
2. Formy muzyki liturgicznej (psalmy, hymny, sekwencje)
3. Polskie przekłady Psałterza i muzyczne opracowania psalmów
4. Zarys historii organów
5. Początki polskiej pieśni kościelnej
6. Praktyka śpiewanej pasji chorałowej i wielogłosowej
7. Chorały − towarzyszenia organowe na Górnym Śląsku w XX wieku
8. Ruch śpiewaczy na Górnym Śląsku przed II wojną światową
9. Społeczny ruch muzyczny na Śląsku na przełomie XX i XXI wieku
10.Miejsce chóru i scholi w liturgii posoborowej
11.Posłannictwo organisty w kształtowaniu liturgii
12.Funkcje muzyki liturgicznej w myśl instrukcji Musicam Sacram
13.Kult maryjny w muzyce polskiej
14.Założenia repertuarowe w nowych zbiorach pieśni kościelnych na Śląsku
15.Współczesne kierunki kształcenia muzyków kościelnych w Polsce

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu prawa kanonicznego
1. Dekret Gracjana, Corpus iuris canonici
2. Kanonistyka, metoda kanonistyczna
3. Interpretacja prawa kościelnego
4. Poznanie prawa kościelnego
5. Stosowanie prawa kościelnego
6. Chrześcijanin osobą w Kościele
7. Stowarzyszenia w Kościele
8. Prawa i obowiązki świeckich
9. Prawa i obowiązki proboszcza
10.Spowiednik a prawo o sankcjach w Kościele
11.Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i prawie polskim
12.Wady zgody małżeńskiej
13.Forma kanoniczna
14.Małżeństwa mieszane
15.Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu teologii pastoralnej
1. Natura i metoda teologii pastoralnej
2. Teologia pastoralna a nauki humanistyczne
3. Obszary i cel działalności pastoralnej Kościoła
4. Teologia pastoralna jako dyscyplina uniwersytecka
5. Koncepcja biblijno-teologiczna teologii pastoralnej
6. Koncepcja eklezjalno-kerygmatyczna teologii pastoralnej
7. Koncepcja eklezjologiczna A. Grafa
8. Nauka o samorealizacji Kościoła w ujęciu K. Rahnera
9. Aktualne wyzwania duszpasterskie
10. Modele pastoralnej działalności Kościoła
11. Planowanie duszpasterskie
12. Podstawowe zasady działania duszpasterskiego
13. Rodzina Kościołem domowym
14. Znaki czasu i ich rozpoznawanie
15. Małżeństwo jako sakrament

Tezy do egzaminu licencjackiego
z zakresu teologii dogmatycznej
1. Loci theologici
2. Objawienie i Magisterium Kościoła w teologii dogmatycznej
3. Kosmogeneza i antropogeneza
4. Kształtowanie i charakter języka religijnego
5. Problematyka poznania Boga i Jego natury
6. Ateizm – rodzaje, źródła, dialog
7. Tajemnica Trójcy Świętej w Biblii i kształtowanie się dogmatu
8. Chrystologia biblijna i kształtowanie się dogmatu
9. Współczesne kierunki chrystologiczne
10. Katolicka koncepcja soteriologii
11. Dogmaty mariologiczne
12. Główne koncepcje Kościoła
13. Zarys charytologii chrześcijańskiej
14. Sakramentologia – powstanie, pojęcie sakramentu, podstawowe elementy
15. Nauka o życiu wiecznym – niebie, czyśćcu, piekle

Tezy do egzaminu licencjackiego
z zakresu teologii fundamentalnej
1. Apologetyka jako autonomiczna dyscyplina naukowa (powstanie,
niewystarczalność, nieskuteczność).
2. Teologia fundamentalna (powstanie, przedmiot, metody, struktura,
problematyka wiarygodności).
3. Specyfika argumentacji we współczesnej teologii fundamentalnej
(fides et ratio).
4. Antropologiczno-hermeneutyczny paradygmat teologii fundamentalnej.
5. Współczesne
personalistyczna,

koncepcje

Objawienia

historiozbawcza,

(intelektualistyczna,

transcendentalno-antropologiczna,

immanentna, semejotyczna, symbolowa).
6. Historyczność Jezusa z Nazaretu (dokumenty starożytne).
7. Główne nurty badań dotyczących historyczności Jezusa z Nazaretu
w nowożytności (przegląd i krytyka wizerunków Jezusa Chrystusa
powstałych poza Tradycją Kościoła).
8. Misterium Paschalne szczytem i pełnią Objawienia.
9. Funkcje

cudu

(objawieniowa,

chrystologiczna,

soteriologiczna,

eklezjotwórcza, wiarotwórcza).
10.Wiara jako odpowiedź na Boże Objawienie (integralne ujęcie aktu wiary).
11.Wiara chrześcijańska w kontekście nowożytności i ponowożytności.
12.Geneza Kościoła na podstawie dokumentu Międzynarodowej Komisji
Teologicznej Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985).
13.Znaki wiarygodności Kościoła i ich rozpoznawanie w Kościele.
14.Prymat Biskupa Rzymu w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary Prymat
Następcy Piotra w tajemnicy Kościoła (1998).
15.Konieczność wiary w Kościół (Kościół jako podmiot i przedmiot wiary,
eklezjalny wymiar wiary).

Tezy do egzaminu licencjackiego
z zakresu teologii moralnej
1. Źródła teologii moralnej
2. Moralność – normatywny charakter powołania chrześcijańskiego
3. Prawo moralne i jego rodzaje
4. Sumienie i jego rodzaje
5. Formacja sumienia w „etyce wychowawczej” Jacka Woronieckiego
6. Krytyka sytuacjonizmu i relatywizmu moralnego w Veritatis splendor
7. Cnoty kardynalne i teologalne
8. Grzech w ujęciu Reconciliato et paenitentia
9. Grzechy przeciwko wierze – obojętność religijna według Ecclesia
in Europa
10.Nadzieja w ujęciu Spe salvi
11.Interpretacja Nie zabijaj w Evangelium vitae
12.Bioetyczna

ocena

manipulacji

embrionami

ludzkimi

według

Dignitas personae
13.Etyka w Internecie (dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego
Przekazu z 22 lutego 2002)
14.Odpowiedzialność moralna za narkomanię i alkoholizm
15.„Gdzie jest Bóg – tam jest przyszłość” (na podstawie przemówień
Benedykta XVI – 21-26. 09. 2011 w Niemczech)

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu misjologii
1. Teologiczne uzasadnienie misji Kościoła
2. Rozwój idei misyjnej od Dekretu Ad Gentes do Ewangelii gaudium
3. Cele działalności misyjnej
4. Inkulturacja
5. Rozwój misji w historii
6. Zakony misyjne
7. Powołanie misjonarskie
8. Rola katechisty
9. Animacja misyjna
10.Organizacje wspierające misje
11.Dialog międzyreligijny a misje
12.Praca na rzecz rozwoju
13.Kontekstualizacja
14.Współpraca misyjna
15.Synody kontynentalne

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu homiletyki
1. Homiletyka jako nauka i jej podstawowe działy
2. Przepowiadanie kościelne jako realizacja funkcji prorockiej
3. Kierunki współczesnej odnowy przepowiadania słowa Bożego
4. Teologiczne i komunikacyjne uwarunkowania skuteczności
przepowiadania
5. Podmiot przepowiadania słowa Bożego
6. Źródło i tworzywo homilii
7. Rodzaje jednostek kaznodziejskich na poszczególnych etapach historii
Kościoła
8. Evangelii Gaudium o homilii jako części liturgii
9. Proces przygotowania homilii
10.Zagadnienie kompozycji homilii i współczesne modele budowy homilii
11.Kaznodziejstwo seryjne i jego rodzaje
12.Charakterystyka języka przepowiadania kaznodziejskiego
13.Udział laikatu w przepowiadaniu słowa Bożego
14.Posługa słowa do specjalnych grup słuchaczy
15.Homilia mistagogiczna u Ojców Kościoła

Tezy zatwierdzone przez Radę Wydziału Teologicznego UŚ 15 listopada 2016 r.

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu
katolickiej nauki społecznej
1. Nauczanie społeczne Kościoła – katolicka nauka społeczna –
katolicyzm społeczny: wyjaśnienie pojęć.
2. Status metodologiczny katolickiej nauki społecznej: podmiot,
przedmiot, cel, metoda, źródła dyscypliny.
3. Instytucje społeczne Starego Testamentu a tematy społeczne Nowego
Testamentu.
4. Nauczanie społeczne Ojców Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem
św. Augustyna (354-430).
5. Ważniejsze postacie i prądy katolicyzmu społecznego w XIX wieku.
6. Dokumenty społeczne Kościoła w okresie „ideologii katolickiej”
i „nowego chrześcijaństwa” (1891-1958).
7. Dokumenty społeczne Kościoła w okresie „dialogu ze światem”
i w „fazie prorockiej” (1978-2016).
8. Główne wątki nauczania społecznego papieży: św. Jana XXIII
i bł. Pawła VI (1958-1978).
9. Rozumienie zasad i wartości społecznych w katolickiej nauce
społecznej.
10.Podstawowe zasady życia społecznego (zasada dobra wspólnego;
pomocniczości; solidarności) i ich wzajemne odniesienia.
11.Prawa człowieka jako kategoria katolickiej nauki społecznej.
12.Dwuznaczność globalizacji a warunki prawidłowego rozwoju i postępu
ludzkiego.
13.Państwo – demokracja – ekonomia. Podstawowe wskazania katolickiej
nauki społecznej.
14.Społeczno-etyczny wymiar pracy ludzkiej w nauczaniu społecznym
św. Jana Pawła II (1978-2005).
15.„Ekologia integralna” w encyklice Franciszka „Laudato sì” (2015).

Tezy zatwierdzone przez Radę Wydziału Teologicznego UŚ 17 października 2017 r.

Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu Historii Kościoła:
1. Spory doktrynalne w chrześcijaństwie na starożytnym Wschodzie.
2. Spory doktrynalne w chrześcijaństwie na starożytnym Zachodzie.
3. Karolińska odnowa i reforma gregoriańska.
4. Wielkie schizmy średniowiecza: wschodnia i zachodnia.
5. Walka Kościoła i państwa o dominium mundi.
6. Krucjaty i zakony rycerskie.
7. Zakony reformatorskie i żebracze średniowiecza.
8. Heretycy i inkwizycja średniowieczna.
9. Sposoby pracy misyjnej duchowieństwa katolickiego w Azji i Ameryce
Południowej.
10.Reformacja – kierunki, reformatorzy i ich dzieła.
11.Sobór Trydencki – dzieło i wprowadzenie w życie.
12.Kościół wobec masonerii i Rewolucji Francuskiej.
13.Dogmat o nieomylności papieskiej.
14.Nowożytna nauka społeczna Kościoła katolickiego.
15.Dzieło Drugiego Soboru Watykańskiego.

Tezy zatwierdzone na posiedzeniu Rady Naukowej INT w dniu 17 grudnia 2019 r.

