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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Teologia dogmatyczna – Bóg Jezusa Chrystusa  

Kod modułu: 11-TN-14-TDB 

1. Liczba punktów ECTS: 6 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

TDB_1 
uporządkowana, pogłębiona wiedza w zakresie teologiczno-dogmatycznej nauki o Bogu w Trójcy Jedynym i o Jego dziele 
stwórczym 

TMA_W01 
TMA_W03 
TMA_W06 
TMA_W11 
TMA_W16 

1 
2 
5 
3 
1 

TDB_2 zrozumienie interakcji elementów nauki o Bogu i o stworzeniu z filozofią oraz naukami przyrodniczymi i humanistycznymi 

TMA_W12 
TMA_W13 
TMA_W14 
TMA_W19 

4 
1 
2 
1 

TDB_3 umiejętność analizy i interpretacji głównych tekstów źródłowych właściwych dla treści modułu  

TMA_W15 
TMA_U01 
TMA_U02 
TMA_U04 

1 
4 
2 
5 

TDB_4 
umiejętność pogłębionej prezentacji głównych treści zawartych w ramach modułu, zwłaszcza w kontekście spotkania z 
filozofią oraz z naukami szczegółowymi 

TMA_U08 
TMA_U09 
TMA_U10 

3 
5 
1 

TDB_5 
umiejętność diagnozowania i (w miarę możliwości) rozwiązywania problemów powstających w dyskusji 
interdyscyplinarnej (w obrębie treści modułu) oraz oceny zgodności tych rozwiązań z doktryną katolicką 

TMA_U02 
TMA_U07 

4 
2 

TDB_6 pogłębienie poziomu świadomości własnej wiedzy i dojrzałości osobowej TMA_K01 2 
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3. Opis modułu 
Opis Moduł służy nabyciu wiedzy z zakresu przedstawianego w traktatach teologiczno-dogmatycznych: o Bogu Jedynym i o Trójcy oraz o 

stworzeniu, z wyłączeniem obszaru antropologii. Obejmuje przyswojenie źródeł, rozwoju historyczno-dogmatycznego i aktualnej wykładni 
nauki Kościoła. W ramach przyswajania tego klasycznego zestawu treści student powinien zostać uwrażliwiony na kwestie wykładu katolickiej 
doktryny w kontekście nauk filozoficznych (tu zwłaszcza nauka o Bogu) oraz przyrodniczych (tu zwłaszcza nauka o stworzeniu). Ta wiedza 
winna prowadzić do zdobycia podstawowych umiejętności interpretacji tekstów źródłowych oraz twórczego dialogu z naukami 
pozateologicznymi w analizowanym obszarze. 

Wymagania wstępne 
modułu 

 

 

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

TDB_w_1 egzamin ustny lub pisemny weryfikacja wiedzy nabytej w ramach wykładów oraz zadanej lub wybranej 
własnej lektury 

TDB_1,TDB_2 

TDB_w_2 praca pisemna lub test weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych w ramach pracy zespołowej na 
ćwiczeniach 

TDB_3 

TDB_w_3 wypowiedź ustna przedstawienie i próba rozwiązania szczegółowego problemu z zakresu 
treści modułowych, związanego z problematyką pastoralną i/lub 
osiągnięciami innych nauk 

TDB_4,TDB_5 

 

 

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 

TDB_fns_1 wykład systematyczny wykład problematyki, 
obejmujący biblijne podstawy, rozwój 

20 praca własna z lekturą obowiązkową 
oraz dodatkową, opracowanie treści 

55 TDB_w_1 
TDB_w_2 

3 
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historyczno-dogmatyczny i 
systematyczne ujęcie 

wykładu, przygotowanie do egzaminu  

TDB_fns_2 ćwiczenia analiza tekstów źródłowych, 
prezentacja i weryfikacja wyników; 
dyskusja zagadnień z pogranicza 
teologii i innych nauk 

10 przygotowanie do pracy na ćwiczeniach, 
opracowanie wyników, przygotowanie 
pracy pisemnej lub przygotowanie do 
testu, przygotowanie do dyskusji 
zagadnień interdyscyplinarnych 

65 TDB_w_2 
TDB_w_3 

 

3 

suma godzin: 30 suma godzin: 120 suma punktów: 6 
 


