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weryfikacja efektów kształcenia na podstawie ustnego zaliczenia
Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych
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wykład

kod
MF_fs_1

ks. dr hab. Jacek Kempa
Wykład obejmuje przedstawienie nurtów w teologii, które stanowiły przygotowanie
Vaticanum II, następnie tendencji teologicznych samego Soboru, a w końcu
kierunków, które należy uznać za efekty soborowej odnowy.
30

20
uczestnictwo w wykładach, lektura tekstów
Sobór Watykański II : konstytucje, dekrety, deklaracje.
K. Wenzel, Mała historia Soboru Watykańskiego II, Kraków 2007.
Kerr, F., Katoliccy teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej, tłum.
A. Wojtasik, Kraków 2011.
K. Wojtyła, U podstaw odnowy : studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1988
R. Winling, Teologia współczesna, tłum. K. Kisielewska-Sławińska, Kraków 1990.
Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. I-III, red. J. Majewski, J. Makowski,
Warszawa 2003-2006.
J. O’Malley, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, przekł. Andrzej
Wojtasik, Kraków 2011.
Wierność i aggiornamento. Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II, red. G. Kucza,
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Katowice 2006.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

zaliczenie ustne

kod
MF_w_1

wiedza na temat rozwoju teologii XX w., umiejętność wskazania kluczowych
trendów, znajomość głównych tematów dokumentów soboru watykańskiego II,
umiejętność wskazania ich wpływu na rozwój teologii
obecność na zajęciach, stopień opanowania wiedzy, umiejętność orientacji w
problematyce współczesnej teologii – na podstawie wykładu i zadanej lektury
zaliczenie ustne

