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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Sylabus modułu: Patrologia (11-TS-13-PTR)
1. Informacje ogólne
koordynator
modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr Damian Bednarski; damian.bednarski@us.edu.pl
2014/2015
zimowy, II rok studiów
stacjonarne
średnia arytmetyczna trzech ocen: z ćwiczeń (wygłoszenie tekstu
pisanego, test) oraz z wykładów (test). Ewentualne oceny
niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane są do
średniej oceny. Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest
pozytywna ocena aktywności studenta na ćwiczeniach.
w indeksie wpisane zostaną: ocena z egzaminu ustnego kończącego
wykłady, ocena z ćwiczeń oraz ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

kod
11-TS-12-PTR

Patrologia
ks. dr Damian Bednarski, damian.bednarski@us.edu.pl
pastoralna, ogólna, nauczycielska
podstawowe pojęcia patrystyczne; literatura okresu patrystycznego, jej
formy literackie i zagadnienia teologiczne; specyfika literatury okresu
patrystycznego w konfrontacji z literaturą pogańską, judaistyczną i
heretycką; myśl patrystyczna wczesnego chrześcijaństwa w kontekście
społeczno-kulturowych przemian; kształtowanie się i rozwój
chrześcijańskiej teologii i organizacyjnej tożsamości Kościoła począwszy
od literatury Ojców Apostolskich przez apologetów aż do pełnego
rozwoju literacko-teologicznego dzieł św. Augustyna z Hippony.
wykład: 3 godziny tygodniowo, 15 tygodni;
ćwiczenia: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
45 h wykładów
dydaktycznych 30 h ćwiczeń
(kontaktowych)
liczba godzin
75 h
pracy własnej
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obowiązkowa
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uzupełniająca
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www zajęć
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praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne
przyswojenie wiedzy odnośnie wskazanych zagadnień podstawowych
oraz lekturę wybranych tekstów poszerzających wiedzę;
przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych
tekstów oraz opracowanie analityczno-syntetycznego opisu do
wskazanego wcześniej tekstu
zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ
B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990;
W. Myszor, Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku, Katowice
2005 (StAC.SN 1);
A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993.
F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin 2012 (wyd. V);
M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej I-II, Warszawa 19751982;
Historia teologii I. Epoka patrystyczna, red. A.di Berardino, B. Studera,
Kraków 2003;
J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988;
R. A. Markus, Chrześcijaństwo w świecie rzymskim, Warszawa 1978;
M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warszawa
1981

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod(-y) zajęć

Patrologia
PTR_1
PTR_2
PTR_3
PTR_4
PTR_5
ks. dr Damian Bednarski

kod
11-TS-12-PTR

osoba(-y)
przeprowadzająca
(-e) weryfikację
grupa(-y)
pastoralna, ogólna, nauczycielska
wymagania
opanowanie i zaliczenie treści wykładów pogłębionych o treści
merytoryczne
zawarte w podręczniku B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa
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1990; wykazanie się znajomością treści tekstów źródłowych
omawianych podczas ćwiczeń.
ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowych pojęć patrystycznych i
nie ma uporządkowanej wiedzy na temat literatury okresu
patrystycznego, jej form literackich i zagadnień teologicznych;
ocena 3 (dst): student zna podstawowe pojęcia patrystyczne, potrafi
ogólnie przedstawić specyfikę tego okresu historii Kościoła, zna
niektórych przedstawicieli ojców Kościoła i ich dzieła literackie;
ocena 4 (db): student poprawnie rozumie specyfikę okresu
patrystycznego, zna jego przedstawicieli i potrafi omówić ich dzieła
literackie;
ocena 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny
dobrej oraz potrafi formułować ogólniejsze wnioski dotyczące
związków ojców Kościoła z dziejami Kościoła;
aktywność na zajęciach oraz bardzo dobra praca pisemna mogą
podwyższyć ocenę z egzaminu o pół stopnia;
skala ocen podczas ćwiczeń: 2-5, oceniana będzie umiejętność
opracowania i przedstawienia analityczno-syntetycznego opisu do
wskazanych wcześniej tekstów
weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w
sylabusie literaturę;
sprawdzenie pod kątem umiejętności samodzielnego posługiwania
się metodami krytycznej analizy tekstu historycznego do rozwiązania
określonego problemu pracy przygotowanej przez studenta;
ocena (na podstawie ustnego wystąpienia) umiejętności streszczenia
i przygotowania komentarza do zadanych tekstów oraz umiejętności
napisania tekstu przeznaczonego do ustnego wygłoszenia

