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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Andrzej Uciecha 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

Zaliczenie z oceną (III-IV rok)/bez oceny (V rok) w formie przygotowania pracy 
pisemnej wygłoszonej zgodnie z podanym harmonogramem; obecność i aktywny 
udział w wykładach 

informacje 
dodatkowe 

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z 
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha 
treści zajęć Podstawowe argumenty patrystyczne w polemicznych debatach chrześcijan z 

heretykami we wczesnym chrześcijaństwie; metody argumentacji we 
wczesnochrześcijańskich syntezach antyheretyckich; formalno-literackie metody 
polemiki z herezjami; herezja jako czynnik stymulujący ortodoksję na tle przemian 
religijnych, politycznych, społeczno-kulturowych. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy pod kątem wskazanych zagadnień podstawowych  

literatura 
obowiązkowa 

Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, tłum. A. Lisiecki, A. Caba, Kraków 2013 (Źródła Myśli 
Teologicznej 70) 
Ojcowie Apostolscy, tłum. A. Świderkówna, oprac. W. Myszor, Warszawa 1990 (PSP XLV) 
Pierwsi apologeci greccy, red. L. Misiarczyk, J. Naumowicz, Kraków 2004 
Tertulian, Przeciw wszystkim herezjom, w: Tertulian, Wybór pism, t. 2, oprac. W. Myszor, K. 
Obrycki, E. Stanula, tłum. A.C. Guryn, Warszawa 1983 (PSP 29) 
Cyprian z Kartaginy, Pisma, t. 1, O jedności Kościoła, O upadłych, O Modlitwie Pańskiej, tłum. J. 
Czuj, Poznań 1937 (Pisma Ojców Kościoła 19) 
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literatura 
uzupełniająca 

A. Di Berardino, B. Studer (red.), Historia teologii, t. I: Epoka patrystyczna, tum. M. 
Gołębiowski OP i in., Kraków 2003 
M. Fiedrowicz, Teologia Ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, 
tłum. W. Szymona OP, Kraków 2009 
J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988 
H. Pietras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2000 (ŹMT 28) 
Historia chrześcijaństwa, red. A. Corbin, tłum. A. Kocot, Kraków 2009 
L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, tłum. A. Baron, Kraków 1994 (Myśl 
Teologiczna 1) 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Praca pisemna MF_w_1 
wymagania 
merytoryczne 

Tezy i metody analizy teologiczno-historycznej omawianego w ramach wykładów 
zagadnienia  

kryteria oceny Zaliczenie z oceną/bez oceny w formie pracy pisemnej na wyznaczony temat 
wygłoszonej zgodnie z podanym harmonogramem; obecność i aktywny udział w 
wykładach 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Według harmonogramu podanego na pierwszych zajęciach przez nauczyciela 
przedmiotu 

informacje 
dodatkowe 

 


