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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

Sylabus modułu: Patrologia (11-TN-12-PTR) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Andrzej Uciecha 
rok akademicki 2013/2014 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Średnia arytmetyczna trzech ocen: z ćwiczeń (wygłoszenie tekstu pisanego, test) 
oraz z wykładów (test). Ewentualne oceny niedostateczne – następnie 
poprawione – również wliczane są do średniej. 
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności 
studenta na ćwiczeniach. 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
Wykład PTR_fns_1 
prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha 
grupa(-y)  
treści zajęć Poznanie podstawowych pojęć patrystycznych; poznanie 

literatury okresu patrystycznego, jej form literackich i zagadnień 
teologicznych; poznanie specyfiki literatury okresu 
patrystycznego w konfrontacji z literaturą pogańską, 
judaistyczną i heretycką; poznanie myśli patrystycznej 
wczesnego chrześcijaństwa w kontekście społeczno-kulturowych 
przemian 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

50 

opis pracy 
własnej 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca 
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studenta samodzielne przyswojenie wiedzy odnośnie wskazanych 

zagadnień podstawowych oraz lekturę wybranych tekstów 
poszerzających wiedzę 

organizacja 
zajęć  

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem 
w gmachu WTL UŚ 

literatura 
obowiązkowa 

B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P.Pachciarek, Warszawa 1990 
A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993.  
M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej I-II, Warszawa 1975-1982 

literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez nauczyciela przedmiotu 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 
ćwiczenia PTR_fns_2 
prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha 
grupa(-y)  
treści zajęć procesie kształtowania się i rozwoju chrześcijańskiej teologii i 

organizacyjnej tożsamości Kościoła począwszy od literatury 
Ojców Apostolskich przez apologetów aż do pełnego rozwoju 
literacko-teologicznego dzieł św. Augustyna z Hippony. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Ćwiczenia: analiza (streszczenie + komentarz + aktualizacja) 
podanych wcześniej tekstów źródłowych dotyczących 
poszczególnych zagadnień społecznych i form religijności 
Kościoła starożytnego i średniowiecznego 
 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

70 

opis pracy 
własnej 
studenta 

przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę 
wskazanych tekstów oraz opracowanie analityczno-
syntetycznego opisu do wskazanego wcześniej tekstu 

organizacja 
zajęć  

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem 
w gmachu WTL UŚ 
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literatura 
obowiązkowa 

A.Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, Kraków 1965 
J. Słomka, Polskie tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła. Przewodnik bibliograficzny, Łódź 
2001  
Serie: Pisma Ojców Kościoła (POK), Poznań 1924nn.  

Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), Warszawa 1969nn.  

Ojcowie Żywi (OŻ), Kraków 1978nn.  

Źródła Myśli Teologicznej (ŹMT), Kraków 1996nn.  

Biblioteka Ojców Kościoła (BOK) Kraków 1992nn.  
literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez nauczyciela przedmiotu 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 
kolokwium pisemne PTR_w_1 
kod(-y) zajęć  PTR_w_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Andrzej Uciecha 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zaliczenie przez studenta treści poznanych na wykładzie / 
ćwiczeniach (zgodnie z realizowanym programem) 

kryteria oceny Opanowanie wiedzy w oparciu o treść wykładów i 
wiadomości z podręcznika w stopniu dostatecznym;  
krytyczny komentarz i analiza porównawcza treści zadanych 
lektur w stopniu dobrym i bardzo dobrym; 
umiejętność celowego posługiwania się różnorodnymi 
metodami argumentacji w stopniu bardzo dobrym 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
nazwa kod 
praca pisemna PTR_w_2   
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kod(-y) zajęć  PTR_w_2  
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Andrzej Uciecha 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

umiejętność posługiwania się metodą analityczno-historyczną 

kryteria oceny sprawdzenie umiejętności samodzielnego przygotowania 
przez studenta określonego problemu w wyznaczonym 
temacie pracy pisemnej, w której wydarzenia historyczne 
odczytywane są jako przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena w ramach końcowej rozmowy weryfikacyjnej. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
nazwa kod 
wygłoszenie tekstu pisanego PTR_w_3  
kod(-y) zajęć  PTR_w_3  
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Andrzej Uciecha 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

umiejętność streszczenia i skomentowania własnymi słowami 
zadanych tekstów 

kryteria oceny sprawdzenie umiejętności przekazu przygotowanego na 
piśmie tekstu w wyznaczonym temacie  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Omówienie napisanego tekstu z nauczycielem przedmiotu, 
ocena komentarza wygłoszonego samodzielnie 

informacje 
dodatkowe 

 

 


