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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Wstęp do Pisma Świętego   

Kod modułu: 11-TS-14-WdP, 

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) 

WdP_1 poznanie specyfiki przedmiotowej i metodologicznej studium Pisma Świętego TMA_W01, 
TMA_W12 

4 
2 

WdP_2 poznanie historii formowania się Pisma Świętego oraz zasad jego interpretacji 

TMA_W03, 
TMA_W15, 
TMA_W16, 
TMA_W19 

2 
3 
2 
1 

WdP_3 
podstawowa umiejętność posługiwania się Pismem Świętym jako dokumentem historycznym i źródłem teologicznym oraz 
rozróżniania diachronicznych i synchronicznych metod jego interpretacji 

TMA_U02, 
TMA_U03, 
TMA_U06, 
TMA_U19 

2 
1 
2 
1 

WdP_4 
świadomość konieczności dalszego rozwoju intelektualnego dla integralnej interpretacji Pisma Świętego przez poznawanie 
osiągnięć teologii i dyscyplin humanistycznych oraz rozumienie potrzeby ciągłej formacji religijno-duchowego 

TMA_K01, 
TMA_K02,T

MA_K05, 
TMA_K08 

1 
3 
1 
2 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Wstęp do Pisma Świętego ma wprowadzić do naukowej lektury Biblii w zakresie zagadnień: natchnienia, cech Pisma Świętego, kanonu, 
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tekstu i hermeneutyki biblijnej 

Wymagania wstępne 
modułu 

 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu 

weryfikacji 
opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

WdP_w_1 egzamin ustny lub 
pisemny 

weryfikacja wiedzy nabytej w czasie wykładów oraz w ramach zadanej i / 
lub wybranej lektury 

WdP_1,WdP_2 

WdP_w_2 testy pisemne weryfikacja przygotowania się na ćwiczenia na podstawie zadanej lektury WdP_2 
WdP_w_3 wygłoszenie tekstu 

pisanego lub wystąpienie 
ustne  

przedstawienie wypowiedzi pisemnej lub ustnej, wykazującej umiejętności 
posługiwania się Pismem Świętym z zastosowaniem najważniejszych 
metod jego interpretacji  

WdP_3 

 

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 

WdP_fs_1 wykład wykład ukazujący relacje Pisma 
Świętego do starożytnych tekstów 
religijnych, omawiający jego 
podstawowe cechy oraz podający 
zasady jego interpretacji 

30 praca ze wskazaną literaturą 
przedmiotu poszerzającą wiedzę z 
wykładów 

20 WdP_w_1 2 

WdP_fs_2 ćwiczenia praca w grupach pozwalająca poznać 
najważniejsze edycje tekstu 
biblijnego oraz zasady korzystania z 
aparatu krytycznego i innych 
narzędzi naukowych 
wielkość grupy: 10-20 studentów 

15 przygotowanie do ćwiczeń przez 
samodzielną lekturę przygotowującą do 
pracy z tekstem biblijnym 

10 WdP_w_2, 
WdP_w_3 

1 

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