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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 materialna i formalna  

Kod modułu: 11-TS-14-P_H2 

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_H2_1 
zrozumienie głównych zasad działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego oraz pogłębienie znajomości teologii słowa 
Bożego 

TMA_W08 
TMA_W12 

TkMA_WO1 
TkMA_WO3 
TkMA_WO5 

3 
3 
5 
5 
4 

P_H2_2 poznanie procesu twórczego podczas konstruowania poszczególnych jednostek kaznodziejskich TMA_U01 
TkMA_WO5 

2 
4  

P_H2_3 
umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy z teologii biblijnej, dogmatycznej i moralnej oraz nauk humanistycznych w celu 
tworzenia jednostek przepowiadania kaznodziejskiego 

TMA_U06 
TMA_U15 

TkMA_UO2 

4 
5 
5 

P_H2_4 
umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w ramach wystąpień publicznych związanych z 
działalnością duszpasterską Kościoła katolickiego 

TMA_W16 
TMA_W20 
TMA_U08 
TMA_U09 
TnMA_K05 

3 
4 
4 
5 
5 

P_H2_5 umiejętność krytycznej analizy, przygotowania i wygłaszania homilii, kazań i konferencji 

TMA_U15 
TMA_U16 
TMA_U18 

TkMA_UO2 

4 
4 
4 
5 
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TkMA_UO3 
TkMA_UO4 

5 
2 

 

3. Opis modułu 
Opis W ramach modułu Homiletyka materialna i formalna student kontynuuje przygotowanie do należytego głoszenia słowa Bożego poprzez 

przepowiadanie kaznodziejskie. Moduł ma ukazać zagadnienia homiletyki materialnej: Pismo Święte podstawowym źródłem przepowiadania, 
podstawowe treści kerygmatu biblijnego, refleksja teologiczna w służbie kaznodziejstwa (chrystocentryczny, eklezjalny i eschatologiczny wymiar 
przepowiadania), elementy moralne, liturgiczne, mistagogiczne i egzystencjalne w przepowiadaniu słowa Bożego. W ramach zagadnień 
związanych z homiletyką formalną moduł ukazuje przepowiadanie słowa Bożego w konwencji teorii komunikacji (psychologiczno - socjologiczne 
aspekty przepowiadania), retoryczny wymiar przepowiadania (kompozycja, język, styl, przyswajanie pamięciowe, wygłaszanie, dialog 
homiletyczny) oraz proces tworzenia kazania (homilii). W ramach ćwiczeń student pracuje nad tekstem biblijnym i liturgicznym od tekstu do 
homilii (kazania), ćwiczy metodę medytacji antropologicznej i homiletycznej (styk słowa Bożego z konkretnym życiem kaznodziei oraz 
słuchacza), dokonuje samodzielnej, krytycznej analizy homilii i kazań oraz samodzielnie przygotowuje i wygłasza homilie. 

Wymagania wstępne 
modułu 

realizacja efektów kształcenia modułu Homiletyka 1 

 

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

P_H2_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie 
literaturę 

P_H2_1, P_H2_2 

P_H2_w_2 wypełnienie kwestionariusza 
oceny homilii 

krytyczna analiza wygłoszonych jednostek przepowiadania 
kaznodziejskiego 

P_H2_3, P_H2_4, P_H2_5 

P_H2_w_3 praca pisemna pisemne przygotowanie homilii na niedziele i święta oraz dni powszednie  P_H2_3, P_H2_4, P_H2_5 
P_H2_w_4 wystąpienie ustne wygłoszenie przygotowanych homilii  P_H2_3, P_H2_4, P_H2_5 

 

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 
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P_H2_fs_1 wykład bezpośredni przekaz określonej 

wiedzy stanowiącej przedmiot 
homiletyki materialnej i formalnej 

10 lektura uzupełniająca 10 P_H2_w_1 
1 

P_H2_fs_2 ćwiczenia  wygłoszenie jednostki 
kaznodziejskiej oraz krytyczna 
analiza homilii i kazań;  
bezpośredni proces 
przygotowania poszczególnych 
jednostek kaznodziejskich (burza 
mózgów 

35 przygotowanie pisemne, opanowanie 
pamięciowe oraz wygłoszenie 
poszczególnych jednostek 
kaznodziejskich 

10 P_H2_w_2 
P_H2_w_3 
P_H2_w_4 

1 

suma godzin: 45 suma godzin: 20 suma punktów: 2 

 


