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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Archeologia i elementy wiedzy o środowisku biblijnym   

Kod modułu: 11-TS-14-ARCH 

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) 

ARCH_1 

poznanie w zarysie historii religii, historii politycznej oraz geografii Starożytnego Wschodu i Basenu Morza Śródziemnego oraz 
funkcjonujących na tym terenie instytucji społecznych i religijnych zwłaszcza w odniesieniu do Izraela, a także zrozumienie 
specyfiki archeologii biblijnej na tle archeologii w ogólności oraz poznanie wyników wybranych prac wykopaliskowych na terenie 
Ziemi Świętej odnoszących się do realiów związanych ze Starym i Nowym Testamentem 

TMA_W01, 
TMA_W13 

2 
3 

ARCH_2 
umiejętność analizy wyników prac archeologicznych oraz danych historycznych i geograficznych w konfrontacji z informacjami 
zawartymi w Piśmie Świętym 

TMA_U03, 
TMA_U08 

3 
2 

ARCH_3 
świadomość złożoności rzeczywistości opisywanej w Biblii i potrzeby stosowania osiągnięć wielu nauk pomocniczych dla 
właściwego zrozumienia jej przesłania TMA_K05 1 

ARCH_4 rozwój zainteresowań dotyczących współczesnych osiągnięć w ramach archeologii biblijnej TMA_K08 1 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Archeologia i elementy wiedzy o środowisku biblijnym ma umożliwić studentowi poznanie w zarysie historii religii, historii politycznej 

oraz geografii Starożytnego Wschodu i Basenu Morza Śródziemnego oraz funkcjonujących na tym terenie instytucji społecznych i religijnych 
zwłaszcza w odniesieniu do Izraela, a także zrozumienie specyfiki archeologii biblijnej na tle archeologii w ogólności oraz poznanie i korzystanie 
z wyników wybranych prac wykopaliskowych na terenie Ziemi Świętej odnoszących się do realiów związanych ze Starym i Nowym 
Testamentem. 
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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 

ARCH_w_1 egzamin pisemny weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie 
literaturę 

ARCH_1, ARCH_2, ARCH_3 

ARCH_w_2 praca pisemna sprawdzenie pod kątem umiejętności samodzielnego opisu znaczenia 
jednego ze stanowisk archeologicznych 

ARCH_1, ARCH_2, ARCH_3, ARCH_4 

 

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

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

ARCH_fs_1 wykład wykład wprowadzający do lektury 
poszczególnych ksiąg Starego 
Testamentu, ukazujący główne tematy 
teologiczne i ich rozwój, podający 
egzegezę ważnych tekstów 
starotestamentalnych 

45 praca ze wskazaną literaturą 
przedmiotu poszerzającą wiedzę z 
wykładów; 
przygotowanie pracy pisemnej będącej 
próbą opisu znaczenia wskazanego lub 
wybranego stanowiska 
archeologicznego 

30 ARCH_w_1 
ARCH_w_2 

3 

suma godzin: 45 suma godzin: 30 suma punktów: 3 

 

 


