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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik 
rok akademicki 2014/2015 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

ocenę końcową uzyskuje się na podstawie pracy pisemnej – student wybiera 
jeden z 4 proponowanych w trakcie semestru tematów oraz gatunek literacki 
wypowiedzi (rozprawka naukowa bądź esej) 

informacje 
dodatkowe 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik 
treści zajęć Hermeneutyka teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, cz. XI jest częścią projektu 

naukowego obejmującego 12 semestrów (6 lat akademickich), od jesieni 2009 r. do 
wiosny 2015 r. Każdą z tych dwunastu całostek można wysłuchać/opanować/zdać 
oddzielnie – są one ze sobą merytorycznie i formalnie powiązane, ale nie tak by nie 
tworzyły odrębnych jednostek wykładowych. 
 Część jedenasta jest fragmentem większego obszaru treści obejmującego 
zagadnienia dotyczące rozumienia i interpretacji „po-Bożności” (ars vitae christianae) 
w pismach J. Ratzingera/Benedykta XVI. Począwszy od duchowości chrześcijańskiej 
rozumianej jako „radość pełna” poprzez maryjność (Causa nostrae laetitiae) aż do 
cnót teologalnych (wiara jako nadzieja na miłość). Teologia obecna w tej refleksji jest 
stale dialogująca ze współczesnością, wybitnie nachylona egzystencjalnie a zarazem 
osadzona głęboko w tradycji. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę; pisanie pracy zaliczeniowej 

literatura 
obowiązkowa 

Prace Josepha Ratzingera (Benedykta XVI): 
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       Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001 

Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001 

Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006 (wyd. 3) 

       Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], tłum. G. Sowiński, 

       Kraków 2001 

literatura 
uzupełniająca 

J. Szymik, Theologia benedicta, t. I-II, Katowice 2010-2012 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 
zaliczenie pisemne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

znajomość wiedzy z zakresu zagadnień przedstawionych podczas wykładu 

kryteria oceny O ocenie decyduje jakość merytoryczna i formalna pracy pisemnej 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Praca jest czytana i oceniana przez prowadzącego zajęcia 

informacje 
dodatkowe 

 

 


