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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Wstęp do teologii  

Kod modułu: 11-TN-14-WdT 

1. Liczba punktów ECTS: 3 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

WdT_1 poznanie specyfiki przedmiotowej i metodologicznej teologii, poznanie klasyfikacji nauk teologicznych i ich podstawowych terminów TMA_W01 
TMA_W03 

1 
2 

WdT_2 poznanie źródeł teologii i podstawowych reguł ich interpretacji TMA_W15 4 

WdT_3 podstawowa umiejętność posługiwania się źródłami nauk teologicznych i ich interpretacji oraz rozróżniania głównych metod 
TMA_U01 
TMA_U04 
TMA_U05 

3 
5 
1 

WdT_4 wstępne poznanie współzależności między naukami teologicznymi a innymi naukami oraz kulturą TMA_W12 
TMA_W14 

1 
1 

WdT_5 podstawowa umiejętność wyjaśnienia specyfiki teologii i jej miejsca wśród dziedzin nauk TMA_U09 1 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł pozwala nabyć podstawową wiedzę o specyfice teologii: jej przedmiocie, źródłach, metodach. Daje pierwszą orientację w specyfice 

dyscyplin teologicznych i ich podstawowej terminologii. Na podstawowym poziomie wyjaśnia też związek teologii z innymi dziedzinami wiedzy. 
Student powinien zdobyć podstawowe umiejętności, umożliwiające mu zgłębianie szczegółowych dyscyplin teologicznych: posługiwania się 
źródłami teologicznymi, rozróżniania metod stosowanych w teologii, a tym samym także wskazania na specyfikę tej dziedziny. 

Wymagania wstępne  
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modułu 

 

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

WdT_w_1 egzamin ustny lub pisemny weryfikacja wiedzy nabytej w czasie wykładów lub/oraz w ramach zadanej 
i/lub wybranej lektury 

WdT_1, WdT_2, WdT_4 

WdT_w_2 referat lub praca pisemna student przygotowuje dłuższą wypowiedź na zadany temat (referat), która 
na forum grupy jest analizowana pod kątem formalnej poprawności i 
oceniana przez prowadzącego. Lub: student przedstawia do oceny pracę 
pisemną. Celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się źródłami 
teologii i rozróżniania metod oraz uchwycenia specyfiki nauk 
teologicznych. 

WdT_3, WdT_5 

 

5.a 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 

WdT_fs_1 wykład kursoryczny wykład obejmujący 
definicję teologii, zarys jej 
historycznego rozwoju, 
przedstawienie przedmiotu, 
źródeł, metod teologii i jej 
interakcji z innymi dziedzinami 
wiedzy 

10 

opracowanie treści wykładu, 
przyswojenie zadanej lektury, 
przygotowanie do egzaminu 

 
65 

WdT_w_1 
WdT_w_2 

3 

suma godzin: 10 suma godzin: 65 suma punktów: 3 

 

 


