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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Homiletyka fundamentalna 

Kod modułu: 11-TS-14-P_H1 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

P_H1_1 zrozumienie roli słowa Bożego w realizacji dziejów zbawienia 
TMA_W08 
TMA_W11 

TkMA_W01 

2 
1 
4 

P_H1_2 
poznanie historii kaznodziejstwa (przepowiadanie apostolskie, przepowiadanie w okresie patrystycznym, przepowiadanie w 
średniowieczu, przepowiadanie w okresie renesansu, oświecenia i romantyzmu, przepowiadanie w XIX i XX wieku 

TkMA_W01 
TkMA_W02 
TkMA_W03 

3 
4 
5 

P_H1_3 poznanie podstawowych typów przepowiadania słowa Bożego (misyjne, katechetyczne, homilijne) TMA_W08 3 
P_H1_4 zapoznanie się z teologią słowa Bożego (słowo Boże w Piśmie Świętym, zbawcza moc słowa Bożego, słowo i sakrament) TMA_W08 2 
P_H1_5 poznanie głównych zasad działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego TMA_W08 4 

P_H1_6 
umiejętność dokonania syntezy powiązanych z sobą różnych dyscyplin teologicznych w celu popularyzowania ich w ramach 
przepowiadania kaznodziejskiego 
 

TMA_U01 
TMA_U06 
TMA_U15 

TkMA_U02 
TkMA_U03 

2 
3 
4 
4 
2 

 

3. Opis modułu 
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Opis Moduł Homiletyka fundamentalna ma przygotować studentów do należytego głoszenia słowa Bożego. Moduł ma ukazać rolę słowa Bożego w 

realizacji dziejów zbawienia, zobrazować kierunki rozwojowe kaznodziejstwa w dotychczasowej historii Kościoła, ukazać wymogi stawiane 
głoszącemu słowo Boże. Student powinien zapoznać się z teologią słowa Bożego (słowo Boże w Piśmie Świętym, zbawcza moc słowa Bożego, 
słowo i sakrament) oraz z podstawowymi typami przepowiadania (misyjne, katechetyczne, homilijne). 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: realizacja efektów kształcenia modułu przygotowania pedagogicznego, w których występują emisja głosu oraz retoryka i teoria 
komunikacji  

 

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

P_H1_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów oraz wskazaną w 
sylabusie literaturę 

P_H1_1 do 5 

P_H1_w_2 praca pisemna wstępna krytyczna analiza jednostek kaznodziejskich z poszczególnych 
etapów historii kaznodziejstwa 

P_H1_6 

 

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 

P_H1_fs_1 wykład 
kursowy 

bezpośredni przekaz określonej 
wiedzy stanowiącej przedmiot 
homiletyki fundamentalnej z 
wykorzystaniem pomocy 
audiowizualnych 

30 lektura uzupełniająca 
 

20 P_H1_w_1 
P_H1_w_2 

2 

suma godzin: 30 suma godzin: 20 suma punktów: 2 

 


