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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Stary Testament  

Kod modułu: 11-TN-14-ST 

1. Liczba punktów ECTS: 16 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

ST_1 
zrozumienie genezy i uwarunkowań historyczno-kulturowych tekstów biblijnych oraz zmiany metod ich interpretacji na przestrzeni 
wieków TMA_W01 3 

ST_2 poznanie w warstwie materialnej treści ksiąg Starego Testamentu TMA_W05 3 

ST_3 uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teologii i egzegezy Starego Testamentu  TMA_W05, 
TMA_W13 

4 
3 

ST_4 
umiejętność rozróżniania gatunków literackich tekstów starotestamentalnych oraz stosowania odpowiednich metod ich 
interpretacji  

TMA_U02, 
TMA_U04, 
TMA_U06 

3 
1 
2 

ST_5 umiejętność wykorzystania tekstów Starego Testamentu do rozwiązywania konkretnych problemów TMA_U09 
TMA_U13 

1 
2 

ST_6 
świadomość potrzeby znajomości teologii Nowego Testamentu dla lepszego rozumienia tekstów starotestamentalnych na gruncie 
chrześcijaństwa 

TMA_K05, 
TMA_K06 

1 
1 

ST_7 rozwój zainteresowań dotyczących współczesnych osiągnięć w ramach egzegezy Starego Testamentu TMA_K08 1 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Stary Testament ma umożliwić studentowi czytanie i analizę tekstów biblijnych Starego Testamentu. Dzięki temu student powinien 
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uzyskać lepsze przygotowanie do interpretacji tekstów Nowego Testamentu oraz zrozumieć wpływ nauczania starotestamentalnego na inne 
dyscypliny teologiczne.  

Wymagania wstępne 
modułu 

Zalecane: efekty kształcenia modułu Wstęp do Pisma Świętego 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

ST_w_1 egzamin ustny weryfikacja wiedzy syntetyzującej nauczanie zawarte w Starym 
Testamencie w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę 

ST_1, ST_3 

ST_w_2 test weryfikacja znajomości materialnej ksiąg Starego Testamentu ST_2 
ST_w_3 wygłoszenie tekstu pisanego ocena (na podstawie ustnego wystąpienia) umiejętności przygotowania 

komentarza do wskazanego tekstu oraz umiejętności napisania tekstu 
przeznaczonego do ustnego wygłoszenia 

ST_1, ST_2, ST_3, ST_4, ST_5, ST_6, 
ST_7 

ST_w_4 wystąpienie ustne ocena umiejętności rozumienia argumentów oponentów oraz 
formułowania własnych argumentów w czasie ustnej debaty 

ST_1, ST_2, ST_3, ST_4, ST_5, ST_6, 
ST_7 

 

5.b Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie niestacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

ST_fns_1 wykład wykład wprowadzający do lektury 
poszczególnych ksiąg Starego 
Testamentu, ukazujący główne 
tematy teologiczne i ich rozwój, 
podający egzegezę ważnych tekstów 
starotestamentalnych 

60 praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
poszerzającą wiedzę z wykładów 

165 ST_w_1 
ST_w_2 

9 

ST_fns_2 ćwiczenia analiza wybranych tekstów biblijnych 
przy zastosowaniu różnych metod 
interpretacji 

15 przygotowanie do ćwiczeń przez 
samodzielną lekturę oraz opracowanie 
krótkiego komentarza do wskazanego 

160 ST_w_3 
ST_w_4 

7 
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wielkość grupy: 10-20 studentów przez prowadzącego tekstu 

suma godzin: 75 suma godzin: 325 suma punktów: 16 
 


