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Kierunek i poziom studiów: teologia, studia jednolite magisterskie 

Sylabus modułu: Archeologia biblijna i elementy wiedzy o 
środowisku biblijnym (11-TS-12-ARCH) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu  
rok akademicki 2014/2015 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

średnia z egzaminu i pracy pisemnej 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład ARCH_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Józef Kozyra 
grupa(-y)  
treści zajęć Geografia żyznego półksiężyca ze szczególnym uwzględnieniem Palestyny. 

Różnice w rozwoju kulturowym ludów Mezopotamii, Egiptu, Syrii oraz Palestyny. 
Omówienie wybranych instytucji starotestamentalnych. 
Rozwój, cel, źródła oraz metody stosowane w archeologii (specyfika archeologii biblijnej) 
Znaleziska w regionach ościennych (Egipt i Mezopotamia) oraz ich znaczenie  
Palestyna (paleolit, mezolit, neolit, chalkolit, brąz, epoka żelaza, okres grecko-rzymski) 
Szczegółowe omówienie znalezisk archeologicznych w Jerozolimie i Qumran 
Miejsca związane z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa z perspektywy archeologicznej 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

10 

opis pracy 
własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja 
zajęć  

 

literatura T. Dowley, Podręczny atlas biblijny, Kraków 2013. 
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obowiązkowa G. Perego, Przewodnik po świecie Biblii, Częstochowa 2001. 

Vaux de R., Instytucje Starego Testamentu, Warszawa 2004. 
literatura 
uzupełniająca 

W.F. Albright, Archeologia Palestyny, Warszawa 1964. 
F.F. Bruce, Wiarygodność Pism Nowego Testamentu, Katowice 2003. 
Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, red. A. Negev, Warszawa 2002. 
V. Fritz, Archeologia biblijna. Mały słownik, Warszawa 1995. 
S. Gądecki, Archeologia biblijna, t. 1, Gniezno 1994. 
S. Jankowski, Geografia biblijna, Warszawa 2007. 
S.H. Horn, Z archeologią przez kraje biblijne, Warszawa 2000. 
M. Quesnel, P. Gruson, Biblia i jej kultura. Stary Testament, Ząbki 2008. 
M. Quesnel, P. Gruson, Biblia i jej kultura. Jezus i Nowy Testament, Ząbki 2008. 
J. Rogerson, Świat Biblii, Warszawa 1996. 
M. Rosik, Archeolog czyta Biblię. Nowe odkrycia: fałszerstwa czy wyzwania dla wiary?, 
Wrocław 2006. 
J.A. Thompson, Biblia i archeologia, Warszawa 1965. 
Wielki atlas biblijny, red. J.B. Pritchard, Warszawa 1994. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

konsultacje ARCH_fs_2 

prowadzący  
grupa(-y)  
treści zajęć  
metody 
prowadzenia 
zajęć 

 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

0 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

25 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie pracy pisemnej opisującej zadane/wybrane stanowisko archeologiczne. 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

zależna od tematu pracy 

literatura 
uzupełniająca 

jw. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje  
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dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin pisemny ARCH_w_1 

kod(-y) zajęć  ARCH_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Opanowanie treści podanych na wykładach oraz w zadanych lekturach pogłębiających 
omawianą tematykę. 

kryteria oceny Do zaliczenia egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na więcej niż połowę pytań 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Czas trwania: 30 min. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
nazwa kod 

praca pisemna ARCH_w_2 

kod(-y) zajęć  ARCH_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Opracowanie opisu zadanego/wybranego stanowiska archeologicznego 

kryteria oceny Ocenie będzie podlegała rzetelność i kompletność opisu stanowiska archeologicznego. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Pracę należy złożyć do 11.01.2015 

informacje 
dodatkowe 

 


