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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Sylabus modułu: Moduł monograficzny (11-TS-13-MF)
Tytuł wykładu: Soteriologia chrześcijańska wobec pytania o jedność miłości
i sprawiedliwości Boga
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr hab. Jacek Kempa
2014/2015
zimowy
stacjonarne
Zaliczenie ustne na końcu semestru (75%), ocena aktywności na zajęciach (25%)

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
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prowadzący
treści zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

wykład

kod
MF_fs_1

ks. dr hab. Jacek Kempa
Wykład obejmuje diagnozę i próbę rozwiązania problemu jedności obrazu Boga (jako
sprawiedliwego i miłosiernego) w ramach refleksji soteriologicznej. Zawiera też
pogłębiające treści z zakresu systematycznej soteriologii.
30

20
Przyswojenie i opracowanie treści omawianych na zajęciach, lektura wskazanych
monografii i artykułów, przygotowanie własnego stanowiska do dyskusji na zajęciach.
Gerald O'Collins, Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia, przeł. J.
Pociej, Kraków 2009
Michał Paluch, Traktat o zbawieniu, w: Dogmatyka. Tom 3, red. E. Adamiak, A. Czaja,
J. Majewski, Warszawa 2006, s. 233-507
Ralf Miggelbrink, Gniew Boży. Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej, przeł. A.
Wałęcki, Kraków 2005.
Wacław Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej,
tom 1, Lublin 1987
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informacje
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

zaliczenie ustne

kod
MF_w_1

Wiedza podstawowa z zakresu soteriologii oraz wiedza zaawansowana z
przedstawionego obszaru problemowego uzyskana na wykładach oraz dzięki
wskazanej lekturze własnej.
Ocena wynika ze stopnia znajomości przedstawianych zagadnień.
Ocena aktywności obejmuje udział ogólny w dyskusji, a szczególnie związana jest
ze stopniem przygotowania zadanej własnej wypowiedzi na podstawie lektury.
Zaliczenie ustne obejmuje znajomość omawianych specjalistycznych treści i
umiejętność ich wpisania w szerszy kontekst eklezjalny i społeczny.

