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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Sylabus modułu: Wstęp do teologii (11-TN-14-WdT)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. dr hab. Jacek Kempa
2014/15
Zimowy (pierwszy)
Niestacjonarne
średnia arytmetyczna: ocena z (1) pracy pisemnej i (2)
przyswojenia treści wykładu wystawiana na podstawie
egzaminu ustnego

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
WdT_fns_1

Wstęp do teologii
prowadzący
ks. dr hab. Jacek Kempa
grupa(-y)
wykład w jednej grupie - patrz rozkład zajęć
treści zajęć
Wykład będzie miał układ systematyczny, przekazujący
podstawową wiedzę o specyfice teologii: jej przedmiocie,
źródłach, metodach. Ma dać studentom pierwszą orientację w
specyfice dyscyplin teologicznych i ich podstawowej
terminologii. Na podstawowym poziomie wyjaśnia też związek
teologii z innymi dziedzinami wiedzy. Student powinien zdobyć
podstawowe umiejętności, umożliwiające mu zgłębianie
szczegółowych dyscyplin teologicznych: posługiwania się
źródłami teologicznymi, rozróżniania metod stosowanych w
teologii, a tym samym także wskazania na specyfikę tej
dziedziny. studenci zostaną wprowadzeni w takie zagadnienia,
jak: Magisterium Kościoła, język teologii, dogmat i jego rozwój,
podział teologii dogmatycznej na traktaty
metody
wykład z elementami ćwiczeń. Praca indywidualna i grupowa,
prowadzenia
polegająca na analizie tekstów i praktycznym zapoznawaniu się
zajęć
z najważniejszymi źródłami teologicznymi.
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10
65
Nauka identyfikacji źródeł i metod w teologii: Lektura literatury
obowiązkowej oraz wskazanych tekstów źródłowych z
wykorzystaniem podanych opracowań i notatek z wykładów,
przygotowanie pracy pisemnej na podstawie różnych typów
źródeł.
Patrz rozkład zajęć
St. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996
J. Wicks SJ, Wprowadzenie do metody teologicznej, tłum. M.
Stebart, Kraków 1995.
J. Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, w:
Dogmatyka, t. 1, Warszawa 2005.
J. O'Donnell, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, tł. Jan
Daniel Szczurek, Kraków 1997.
http://el.us.edu.pl/wt/course/view.php?id=266

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod
WdT_w_1

Egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

WdT_fns_1
prowadzący wykład
Wszyscy
znajomość treści podawanych na wykładzie i obecnych w
literaturze obowiązkowej oraz podstawowa umiejętność
poruszania się po źródłach teologicznych
Wiedza, umiejętność posługiwania się literaturą źródłową,
jakość wypowiedzi ustnej.
egzamin ustny na zakończenie wykładów
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informacje
dodatkowe
nazwa

kod
WdT_w_2

Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

WdT_fns_1
prowadzący wykład
Wszyscy
Znajomość źródeł i metod w teologii
Przygotowanie pracy pisemnej, właściwa identyfikacja źródeł,
poprawność językowa.
Praca pisemna na podstawie zadanego materiału
(identyfikacja źródeł teologii w wybranych artykułach
teologicznych)

