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Kierunek i poziom studiów:  

Sylabus modułu: Nowy Testament (11-TN-12-NT) 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nazwa_wariantu (kod 
wariantu) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Józef Kozyra, prof. UŚ 
rok akademicki  
semestr letni 
forma studiów niestacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 75% z NT_w_1, 25% z NT_w_2. 
Negatywna ocena z NT_w_1 lub NT_w_2 skutkuje negatywną oceną końcową modułu. 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
Wykład NT_fns_1 

prowadzący ks. dr hab. Józef Kozyra, prof. UŚ; dr Beata Urbanek 
grupa(-y)  
treści zajęć Wprowadzenie do lektury poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu, ukazujące okoliczności 

ich powstania oraz przedstawiające ich główne tematy teologiczne i rozwój. Podanie egzegezy 
ważnych tekstów nowotestamentalnych.  
 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

60 (ks. dr hab. Józef Kozyra prof. UŚ – 45; dr Beata Urbanek – 15) 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

120 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie do zajęć przez lekturę informacji wstępnych dotyczących poszczególnych ksiąg 
Nowego Testamentu omawianych na wykładach (literatura obowiązkowa). 
Pogłębienie omówionych treści przez lekturę wskazanych fragmentów książek bądź artykułów 
(m.in. z literatury uzupełniającej). 

organizacja 
zajęć  

 

literatura J. Kozyra, Geneza Ewangelii, Katowice 2005. 
A. Laepple, Od egzegezy do katechezy. Nowy Testament, Warszawa 1986. 
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obowiązkowa H. Langkammer, Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, Wrocław 1982. 

Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z 
komentarzem, Częstochowa 2009 [obowiązują: wprowadzenia do ksiąg Nowego Testamentu, 
tablice chronologiczne i mapy do czasów nowotestamentowych]. 
Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996. 
Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 8.9.10, red. J. Frankowski, R. Bartnicki, 
Warszawa 1992, 1997, 2006. 
 

literatura 
uzupełniająca 

Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001. 
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 20012. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 
Ćwiczenia NT_fns_2 

prowadzący ks. mgr Dawid Ledwoń 
grupa(-y)  
treści zajęć Jan Chrzciciel, chrzest i kuszenie Jezusa. (2 jednostki zajęciowe)  

Uczniowie i przeciwnicy Jezusa. (2 jednostki zajęciowe)  
Eschatologia w Listach do Tesaloniczan. (2 jednostki zajęciowe)  
Obraz Kościoła w Listach Pasterskich. (2 jednostki zajęciowe)  
Prolog czwartej Ewangelii. (3 jednostki zajęciowe) 
Pascha Jezusa według czwartej Ewangelii. (2 jednostki zajęciowe)  
Eschatologia Pisma Janowych. (2 jednostki zajęciowe) 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 
 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

90 

opis pracy 
własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja 
zajęć  

Jednostka zajęciowa trwa 45 min. 

literatura 
obowiązkowa 

C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000. 
Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z 
komentarzem, Częstochowa 2009 [obowiązują: wyjaśnienia w przypisach i na marginesach 
tekstów Nowego Testamentu]. 
Komentarz praktyczny do NT, t. 1-2, red. A. Jankowski, K. Romaniuk, L. Stachowiak, Poznań 
1975. 

literatura 
uzupełniająca 

J. Czerski, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997. 
Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001. 
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Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.   
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 20012. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Konsultacje NT_fns_3 

prowadzący ks. dr hab. Józef Kozyra, prof. UŚ; dr Beata Urbanek; ks. mgr Dawid Ledwoń 
grupa(-y)  
treści zajęć  
metody 
prowadzenia 
zajęć 

 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

150 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Lektura materialna wszystkich ksiąg Nowego Testamentu. 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 
egzamin ustny lub pisemny NT_w_1 

kod(-y) zajęć  NT_fns_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Józef Kozyra, prof. UŚ; dr Beata Urbanek 
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grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Tezy do egzaminu: 
Zagadnienia izagogiczne Ewangelii synoptycznych. 
Teologia Ewangelii synoptycznych. 
Znaczenie Ewangelii synoptycznych dla teologii biblijnej. 
Zagadnienia izagogiczne Dziejów Apostolskich i Listów Nowego Testamentu. 
Teologia Dziejów Apostolskich i Listów Nowego Testamentu. 
Znaczenie Dziejów Apostolskich i Listów Nowego Testamentu dla teologii biblijnej. 
Zagadnienia izagogiczne Pism Janowych. 
Teologia Pism Janowych. 
Znaczenie Pism Janowych dla teologii biblijnej. 

kryteria oceny Ocenie będzie podlegała wiedza wprowadzająca oraz syntetyzująca nauczanie Nowego 
Testamentu. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Dla formy pisemnej: Student otrzymuje pytania szczegółowe mieszczące się w zakresie 
wymienionych wyżej tez. Podczas pisania można korzystać z tekstu biblijnego. 
Dla formy ustnej: Student losuje kwestie mieszczące się w zakresie wymienionych wyżej 
tez. Podczas odpowiedzi można korzystać z tekstu Pisma Świętego, czas odpowiedzi do 15 
min. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
nazwa kod 
test NT_w_2 

kod(-y) zajęć  NT_fns_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. mgr Dawid Ledwoń 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość wszystkich ksiąg Nowego Testamentu 

kryteria oceny Każdy test składa się z 10 fragmentów, z których przynajmniej 8 pochodzi ze wskazanej 
grupy ksiąg. Do zaliczenia testu należy odnaleźć przynajmniej 6 występujących w Biblii. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Nowy Testament podzielony na trzy grupy ksiąg objętych sprawdzianem: Ewangelie 
synoptyczne, Dzieje Apostolskie i Listy, Pisma Janowe. 

informacje 
dodatkowe 

 

 


