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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

Sylabus modułu: Teologia fundamentalna 1 (11-TN-12-TF1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Grzegorz Wita 
rok akademicki 2014/2015 
semestr zimowy 
forma studiów niestacjonarna 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Ocena jest średnią ocen z pracy pisemnej (podsumowującej ćwiczenia) oraz 
odpowiedzi ustnej z treści wykładu i zaproponowanej literatury przedmiotu. 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
Wykład cz. 1 TF1_fns_1 

prowadzący ks. dr Grzegorz Wita 
grupa(-y)  
treści zajęć Geneza dyscypliny (apologetyka, jej powstanie w kontekście wyzwań nowożytności, 

krytyka i braki apologetyki przedmiotowej, pojawienie się propozycji podmiotowych. 
Określenie, cel i zadania teologii fundamentalnej. 
Objawienie chrześcijańskie w ujęciu Magisterium Kościoła i teologii współczesnej. 
Wiara jako wydarzenie międzyosobowe i jej wymiary: personalistyczny, teologalny, 
chrystocentryczny, pneumatologiczny, soteryczny, eklezjalny. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy na temat omawianych zagadnień oraz lekturę tekstów poszerzających wiedzę 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

Leksykon teologii fundamentalnej, M. Rusecki, K. Kaucha, S.I. Ledwoń, J. Mastej (red.), 
Lublin-Kraków 2002. 
Rusecki M. Traktat o Objawieniu, Kraków 2007. 
Rusecki M. Wiarygodność chrześcijaństwa. Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 
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1994. 
Seweryniak H. Apologia Pokolenia JPII, Płock 2006. 
Seweryniak H. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2002. 
Seweryniak H. Teologia fundamentalna. Tom I, Warszawa 2010. 

literatura 
uzupełniająca 

Cuda J. Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, 
Katowice 2002. 
Dzidek T., Kamykowski Ł., Kubiś A. (red.), Teologia fundamentalna. Tom I: Człowiek-
Filozofia-Bóg, Kraków 1999, Tom III: Objawienie i Chrystus, Kraków 1999. 
Gnilka J. Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997. 
Kulisz J. Wprowadzenie do teologii fundamentalnej, Kraków 1995. 
Skierkowski M. (red.) Powracanie apologii, Płock 2013. 
Waldenfels H. O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj, Katowice 1993. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 
Wykład cz. 2 TF1_fns_2 

prowadzący ks. dr Grzegorz Wita 
grupa(-y)  
treści zajęć Wiarygodność Wydarzenia Jezusa z Nazaretu. 

Niechrześcijańskie źródła historyczności Jezusa (żydowskie i pogańskie). 
Problem „Jezus historii” i „Chrystus wiary”, pierwotne świadectwa chrześcijańskie i ich 
wiarygodność: gatunek literacki Ewangelii (biograficzny i kerygmatyczny); badania 
krytyczno-literackie Ewangelii kanonicznych – krytyka wewnętrzna (kryteria 
hermeneutyczne). 
Pierwotne świadectwa chrześcijańskie i ich wiarygodność – krytyka zewnętrzna. 
Wnioski dla wiarygodności świadectw; rekonstrukcja tekstu Ewangelii – papirusy, 
kodeksy, apokryfy. 
Najważniejsze pozakościelne wizerunki Jezusa Chrystusa: nurt „biograficzny”, Jezus 
mityczny, Jezus socjalista, Jezus esseńczyk, Jezus w Indiach, Jezus Żydów, Jezus 
charyzmatyk i filozof. 
Ogólna problematyka „chrystologii Jezusa z Nazaretu” a chrystologia dogmatyczna; 
boska tożsamość Osoby Jezusa Chrystusa – relacja z Bogiem; boska tożsamość Osoby 
Jezusa Chrystusa – relacja z ludźmi (uczniowie, kobiety, ubodzy, chorzy, odrzuceni). 
Cuda Jezusa jako znaki i dzieła; propozycje interpretacji cudu; analiza słownikowa 
terminu „cud” - terminy biblijne wyrażające dzieła i znaki Jezusa; klasyfikacja cudów 
Jezusa Chrystusa; narracje i redakcje cudów w Ewangeliach; historyczność cudów; rola 
cudów w samookreśleniu Jezusa; funkcje cudu w teologii współczesnej 
(objawieniowa, chrystologiczna, soteryczna, eklezjotwórcza, wiarotwórcza); 
weryfikacja i odczytywanie znaku Bożego dzisiaj – doświadczenie religijne, weryfikacja 
krytyczna, refleksja teologiczna. 
Wiarygodność historyczna wydarzenia Krzyża; staurologiczna świadomość Jezusa 
Chrystusa; Krzyż a Wcielenie; krzyż w wydarzeniu paschalnym; krzyż jako motyw 
wiarygodności Objawienia (tzw. argument staurologiczny). 
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Hipotezy naturalistycznego wyjaśnienia faktu Zmartwychwstania Jezusa; podstawowe 
źródła o Zmartwychwstaniu; pojęcie zmartwychwstania; historyczność i sens 
teologiczny pustego grobu i chrystofanii; rozumienie formuł: „zstąpił do piekieł” i 
„trzeciego dnia”. 
Geneza i sens tytułów Chrystus, Pan, Syn Boży; zmartwychwstanie a współczesne 
tendencje reinkarnacjonistyczne. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

25 

opis pracy 
własnej 
studenta 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień oraz lekturę tekstów poszerzających 
wiedzę 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

Leksykon teologii fundamentalnej, M. Rusecki, K. Kaucha, S.I. Ledwoń, J. Mastej (red.), 
Lublin-Kraków 2002. 
Rusecki M. Traktat o Objawieniu, Kraków 2007. 
Rusecki M. Wiarygodność chrześcijaństwa. Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 
1994. 
Seweryniak H. Apologia Pokolenia JPII, Płock 2006. 
Seweryniak H. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2002. 
Seweryniak H. Teologia fundamentalna. Tom I, Warszawa 2010. 

literatura 
uzupełniająca 

Cuda J. Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, 
Katowice 2002. 
Dzidek T., Kamykowski Ł., Kubiś A. (red.), Teologia fundamentalna. Tom I: Człowiek-
Filozofia-Bóg, Kraków 1999, Tom III: Objawienie i Chrystus, Kraków 1999. 
Gnilka J. Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997. 
Kulisz J. Wprowadzenie do teologii fundamentalnej, Kraków 1995. 
Skierkowski M. (red.) Powracanie apologii, Płock 2013. 
Waldenfels H. O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj, Katowice 1993. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 
Ćwiczenia TF1_fns_3 
prowadzący ks. dr Grzegorz Wita 
grupa(-y)  
treści zajęć Kwestia „wiarygodności” (argumentacja, uzasadnianie/dowodzenie). 
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Objawienia Bożego według koncepcji soborowych, Konstytucja dogmatyczna o Bożym 
Objawieniu Dei verbum. 
Wieloaspektowość wiary. 
Poszukiwanie metod dowodzenia historyczności Jezusa w oparciu o źródła 
niechrześcijańskie, archeologię, historię powszechną. Interdyscyplinarność teologii 
fundamentalnej. 
Krytyczno-literackie badanie wiarygodności Ewangelii. Zewnętrzne i wewnętrzne. 
Reakcja na pozakościelne formy prezentacji wizerunki Jezusa. 
Rola krzyża w argumentacji chrześcijańskiej. 
Racjonalność, historyczność zmartwychwstania. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

25 

opis pracy 
własnej 
studenta 

przygotowanie do ćwiczeń przez uprzednią, samodzielną lekturę wskazanych tekstów, 
pogłębianie wiedzy poprzez dalszą lekturę po przeżytych ćwiczeniach 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 
egzamin ustny TF1_w_1 

kod(-y) zajęć  TF1_fns_1, TF1_fns_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Grzegorz Wita 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

znajomość treści wykładów cz. 1 i 2, 

kryteria oceny Student otrzymuje jedno pytanie problemowe i jedno szczegółowe.  
Na ocenę bardzo dobrą (5,0) powinien w sposób pełny udzielić odpowiedzi na 
postawione zagadnienia, używając odpowiedniej terminologii oraz powinien 
posiadać dobrą orientację w literaturze przedmiotu. Powinien posiadać 
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umiejętność umiejscowienia danego zagadnienia w kontekście argumentacji 
teologicznofundamentalnej. Powinien posiadać umiejętność integrowania 
zdobytej wiedzy teologicznej z innymi dyscyplinami poruszającymi problem 
tożsamości człowieka. 
Na ocenę dobrą (4,0) student powinien w sposób zadowalający udzielić 
odpowiedzi na postawione zagadnienia, cechując się dobrą orientacją w 
podejmowanym zagadnieniu. Powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą 
argumentacji teologicznofundamentalnej. 
Na ocenę dostateczną (3,0) student powinien posiadać podstawową wiedzę 
dotyczącą postawionych zagadnień, którą przedstawia za pomocą pomocniczych 
pytań ze strony egzaminatora. 
Ocena niedostateczna (2,) oznacza brak odpowiedzi ze strony studenta, bądź 
odpowiedź błędną. Ma nieuporządkowaną i fragmentaryczną wiedzę, której nie 
potrafi wykorzystać do sformułowania podstawowych tez argumentacyjnych. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby (15 minut na odpowiedź). 
Podczas odpowiedzi jednej osoby, druga przygotowuje otrzymane zagadnienia. 
Studenci mają do dyspozycji teksty źródłowe (Pismo św., dokumenty soborowe, 
Katechizm Kościoła Katolickiego). Po nieudanym pierwszym egzaminie studenci 
mają możliwość ponownego egzaminu. W przypadku uzyskania oceny negatywnej 
– egzamin komisyjny. 

informacje 
dodatkowe 

Termin egzaminu ustalony został na dzień 17 stycznia 2015 r. 

 
nazwa kod 
praca pisemna TF1_w_1 

kod(-y) zajęć  TF1_fns_3, TF1_fns_4 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

ks. dr Grzegorz Wita 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Proponowane tezy (student wybiera jeden temat do opracowania): 
1. Apologetyka i teologia fundamentalna – to samo tylko inaczej? 
2. Pojęcie i kontekst terminu „wiarygodność”. 
3. Objawienia Boże – rozumienie oraz sposoby przekazywania i rozpoznawania. 
4. Różnorakie wymiary wydarzenia międzyosobowego jakim jest wiara. 
5. Funkcje teologii fundamentalnej. 
6. Czy dziś potrzeba apologetyki? 
7. Wydarzenie – świadectwo – wiara. I tak wciąż od nowa... 
8. Historyczność Jezusa z Nazaretu – sposoby dowodzenia i krytyka źródeł. 
9. Pismo święte i jego wiarygodność. 
10. Problem: Jezus historii a Chrystus wiary. 
11. Krytyka zewnętrzna i wewnętrzna Ewangelii. 
12. Jezulogia a chrystologia. 
13. Pozakościelne pojmowanie osoby Jezusa z Nazaretu. Czy i jak reagować? 
14. Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem? Co na to wskazuje? 
15. Chrystologia Jezusa a chrystologia popaschalna. 
16. Rola fenomenu cudu w religii. 
17. Funkcje cudu w teologii współczesnej. 
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18. Krzyż jako motyw wiarygodności Objawienia. 
19. Zmartwychwstanie – konstytutywna prawda wiary w ujęciu 

teologicznofundamentalnym. 
20. Geneza i sens tytułów: Chrystus, Pan, Syn Boży, Syn Człowieczy. 

kryteria oceny Student ma wykazać się umiejętnością korzystania z zaproponowanych tekstów 
źródłowych oraz publikacji teologiczno-filozoficznych w celu sformułowania na 
piśmie wniosków oraz rozumienia podstawowych terminów 
teologicznofundamentalnych. Ma także zastosować podane wymogi redakcyjne 
pracy. Spełnienie tych wymogów oznacza zaliczenie, natomiast niespełnienie – brak 
zaliczenia tej formy weryfikacji. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student jest zobowiązany do korzystania z indywidualnych konsultacji oraz do 
złożenia pracy do 10 stycznia 2015 r. 

informacje 
dodatkowe 

 

 


