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średnia ważona ocen: oceny z przyswojenia treści wykładu
wystawianej na podstawie pracy pisemnej i egzaminu
ustnego
oraz oceny z pracy i wiedzy zdobytej podczas ćwiczeń

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
WdTb_fs_1
Wstęp do teologii
prowadzący
ks. dr Grzegorz Kucza
grupa(-y)
praca indywidualna studentów
treści zajęć
[do opanowania w ramach studium indywidualnego] Podstawowa wiedza o specyfice
teologii: jej przedmiocie, źródłach, metodach. Orientacja w specyfice dyscyplin
teologicznych i ich podstawowej terminologii. 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. Studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami,
jak: Magisterium Kościoła, język teologii, dogmat i jego rozwój, podział teologii
dogmatycznej na traktaty.
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studium podręcznika, literatury uzupełniającej oraz wskazanych tekstów źródłowych
nie dotyczy
St. C. Napiórkowski OFMConv, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996
J. Wicks SJ, Wprowadzenie do metody teologicznej, tłum. M. Stebart, Kraków 1995.
J. Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, w: Dogmatyka, t. 1, Warszawa
2005.
J. O'Donnell, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, tł. Jan Daniel Szczurek, Kraków
1997.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
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ks. prof. dr hab. Jan Słomka
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wszyscy
wymagania
znajomość treści podręcznika oraz podstawowa umiejętność poruszania się po
merytoryczne
literaturze teologicznej, w tym elementarna umiejętność docierania do treści
teologicznych w internecie i weryfikowania ich wartości
kryteria oceny
wiedza przedmiotowa, jakość wypowiedzi ustnej
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