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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
rok I
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Filozofia – logika i epistemologia (11-TN-15-FLEa)
Filozofia – nowożytność i współczesność (11-TN-15-FNW)
Filozofia – starożytność i średniowiecze – (11-TN-15-FSSa)
Język grecki 1 (11-TN-15-GR1)
Historia Kościoła –starożytność i średniowiecze (11-TN-15-HK1)
Historia Kościoła – nowożytność i współczesność (11-TN-15-HK2)
Język łaciński 1 (11-TN-15-ŁC1)
Język łaciński 2 (11-TN-15-ŁC2)
Psychologia ogólna (11-TN-15-PPPs1)
Wstęp do teologii (11-TN-15-WdT)
sylabusy z języków nowożytnych dostępne są na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych UŚ: http://spnjo.us.edu.pl/node/1006
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Sylabus modułu:

Filozofia – logika i epistemologia (11-TN-15-FLEa)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ocena końcowa jest średnią ważoną z wyniku kolokwium sprawdzającego
wiadomości przyswojone w trakcie wykładu i lektury części dotyczącej teorii
poznania (waga 0,4) i kolokwium pisemnego dotyczącego części logicznej(waga
0,6).
Uzyskanie pozytywnej oceny z obu kolokwiów oraz zaliczenie z ćwiczeń jest
warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny końcowej z modułu.
W indeksie wpisane zostaną: ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład – część 1
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje

FLEa_fs_1
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski
Treścią wykładu są zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej logiki: 1. Elementy teorii
mnogości; 2. Elementy teorii relacji; 3. Podział logiczny zbioru; 4. Porządkowanie
zbioru; 5. Kategorie syntaktyczne wyrażeń (nazwy, zdania, funktory); 6. Klasyczny
Rachunek Zdań; 7. Typologia rozumowań; 8. Błędy logiczno – językowe; 9.
Definiowanie; 10. Logika pytań.
Jak w opisie modułu
15
35
Praca własna studenta polega przyswajaniu sobie zagadnień omówionych na
wykładzie oraz poszerzeniu ich w oparciu o wskazaną literaturę.
Wszyscy studenci
J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992
Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992
1. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
2. L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991.
3. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.
4. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981.
5. W. Marciszewski [red.], Mała encyklopedia logiki, Wrocław 1970.
6. A. Siemianowski, Ogólna metodologia nauk. Wprowadzenie dla studentów teologii,
Poznań 2001.
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dodatkowe

nazwa

kod

Wykład – część 2
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

FLEa_fs_2
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski
Treścią wykładu są tradycyjne zagadnienia epistemologiczne: 1. Charakterystyka
ludzkiego poznania; 2. Spór o poznawalność świata; 3. Spór o źródła poznania; 4. Spór
o granice poznania; 5. Prawdziwość poznania; 6. Zagadnienie jakości zmysłowych.
Jak w opisie modułu
5
30
Praca własna studenta polega przyswajaniu sobie zagadnień omówionych na
wykładzie oraz poszerzeniu ich w oparciu o wskazaną literaturę.
Wszyscy studenci
L. Wciórka, Teoria poznania, Poznań 1996
1. P. Chojnacki, Teoria poznania, Warszawa 1969.
2. R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.
3. R. Rożdżeński, Filozofia poznania. Zarys problematyki, Kraków 1995.
4. J. Woleński, Epistemologia, Kraków 2000.

nazwa

kod

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

FLEa_fs_3
Mgr Grzegorz Wiończyk
Epistemologia jako dziedzina filozoficzna
Teoria poznania a metafizyka
Rodzaje poznania
Współczesne nurty w epistemologii
Logika jako dziedzina filozoficzna
Klasyczny Rachunek Zdań
Jak w opisie modułu
10
35
analiza tekstu
debata
praca w grupach
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organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

ćwiczenia z rachunku zdań
Wszyscy studenci
R. M. Olejnik, Ćwiczenia z logiki praktycznej, Częstochowa 1998
R. Rożdżeński, Filozofia poznania, Kraków 2010.
A. Keller. Wprowadzenie do teorii poznania, przeł. A. Ziernicki, Kraków 2010.
G. Gottfried, Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, przeł. T. Kubalica,
Kraków 2007.
I. Marek, Elementy logiki formalnej, Katowice 2002.

nazwa

kod

Konsultacje
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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FLEa_fs_4
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski
Treścią konsultacji jest pomoc ze strony prowadzącego w zrozumieniu szczegółowych
zagadnień omawianych na wykładach lub ćwiczeniach.
Jak w opisie modułu

50
Student przygotowuje prezentację multimedialną na uzgodniony temat
Indywidualne konsultacje.
Indywidualnie dobierany dla każdego studenta rozdział (prezentacja poglądów
danego filozofa) wyżej wskazanej książki.
Dobierana indywidualnie dla każdego studenta.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Kolokwium pisemne I
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

FLEa_w_1
FLEa_fs_1, FLEa_fs_2
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski

Znajomość treści wykładów oraz treści lektur obowiązkowych wyznaczonych w
obu częściach wykładu. Tezy do egzaminu:
1. Kategorie syntaktyczne wyrażeń (zdania, nazwy, funktory, relacje znaczenia i
oznaczania).
2. Klasyczny rachunek zdań (definicje tautologii, interpretacji i wartościowania).
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kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

nazwa

str. 5

3. Błędy logiczno-językowe (błędy wieloznaczności, wypowiedzi nieinformujące,
reguła ekonomii wypowiadania się i błędy przeciw niej).
4. Podział logiczny i klasyfikacja.
5. Relacje porządkowe.
6. Rodzaje definicji i błędy definicji.
7. Rodzaje pytań, ich budowa, założenia pytania, rodzaje odpowiedzi.
8. Relacja wynikania logicznego.
9. Wnioskowanie dedukcyjne.
10. Indukcja enumeracyjna i eliminacyjna.
11. Wnioskowanie przez analogię.
12. Wyjaśnianie i sprawdzanie hipotez.
13. Właściwości ludzkiego poznania.
14. Spory o źródła poznania (epistemologiczna i psychologiczna wersja sporu, sądy
a priori i a posteriori, sądy analityczne i syntetyczne).
15. Spory o przedmiot poznania (spór między epistemologicznymi: idealizmem
immanentnym a realizmem immanentnym, spór między epistemologicznymi:
idealizmem transcendentalnym a realizmem transcendentalnym).
16. Prawdziwość poznania (klasyczna koncepcja prawdy i n)ieklasyczne koncepcje
prawdy.
Student jest zobowiązany do napisania testu egzaminacyjnego składającego się z
dziesięciu pytań mieszanego typu. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać
jeden punkt.
0-4,5 pkt. ocena ndst
5-6 pkt. ocena dst
6,5-7 pkt. ocena dst+
7,5-8 pkt. ocena db
8,5 pkt. ocena db+
9-10 pkt. ocena bdb
Studenci piszą test w terminie ustalonym w sesji egzaminacyjnej. Do dyspozycji
studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny.

Kolokwium pisemne II
kod(-y) zajęć
FLEa_fs_2
osoba(-y)
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski

kod

FLEa_w_3

przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Weryfikację przeprowadza się na podstawie lektury: L. Wciórka, Teoria poznania,
Poznań 1996.
Student odpowiada na 5 pytań otwartych. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje
1 punkt.
1-2 pkt.: ocena 2 (ndst)
2,5-3 pkt.: ocena 3 (dst)
3,5 pkt.: ocena 3,5 (dst+)
4 pkt.: ocena 4 (db)
4,5 pkt.: ocena 4,5 (db+)
5 pkt.: ocena 5 (bdb)
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Kolokwium jest przeprowadzane w ramach ćwiczeń, po uprzednim
powiadomieniu. Czas trwania: ok. 25 min. Do dyspozycji studenta są trzy terminy.
Możliwe jest za zgodą studentów połączenie obu kolokwiów.
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Sylabus modułu:

Filozofia – nowożytność i współczesność (11-TN-15-FNW)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

dr Marek Wójtowicz, marekw0000@poczta.onet.pl
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa modułu to ocena z egzaminu ustnego.
Koniecznymi warunkami dopuszczenia do egzaminu są pozytywne oceny pracy
pisemnej oraz aktywności podczas ćwiczeń.
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

FNW_fn s_1
dr Marek Wójtowicz
1. Filozofia XVII wieku (Kartezjusz, Spinoza, Pascal, Leibniz)
2. Nowożytne koncepcje natury ludzkiej (Hobbes, Rousseau)
3. Empiryzm angielski (Locke, Berkeley, Hume)
4. Filozofia krytyczna Kanta
5. System Hegla, marksizm
6. Filozofia pozytywistyczna
7. Filozofia Nietzsche’go
8. Fenomenologia (Husserl, Scheler)
9. Filozofia egzystencji (Kierkegaard, Heidegger)
10. Współczesna filozofia chrześcijańska (Maritain, Mounier)
11. Postmodernizm
jak w opisie modułu
30
170
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do egzaminu
F. Copleston, Historia filozofii
B.A.G. Fuller, Historia filozofii
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii
Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty
http://el2.us.edu.pl/wt/
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nazwa

kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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FNW_fns_2
dr Marek Wójtowicz
1. Analiza tekstów Kartezjusza
2. Debata na temat dobra/zła natury ludzkiej
3. Analiza tekstów Kanta
4. Analiza tekstów Nietzsche’go
5. Analiza tekstów z zakresu neotomizmu
jak w opisie modułu
10
90
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie się do debaty,
przygotowanie pracy pisemnej
zajęcia wg terminów zjazdów, 5 x 2 godziny
F. Copleston, Historia filozofii
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii
Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty
http://el2.us.edu.pl/wt/

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

FNW_w_1
FNW_fns_1
dr Marek Wójtowicz

Znajomość wiedzy z zagadnień wyszczególnionych w pliku: tezy do egzaminu
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
O ocenie decyduje jakość odpowiedzi na zadane pytania.
Student losuje dwa pytania dotyczące podanych uprzednio zagadnień i ma około
10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są pozytywne oceny pracy pisemnej oraz
aktywności podczas ćwiczeń.

nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć

FNW_w_2
FNW_fns_2
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osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne

Złożenie pracy pisemnej na podstawie lektury filozoficznej: plik lista lektur
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
Praca zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie na podstawie stopnia
spełnienia kryteriów formalnych oraz treściowych: plik lista lektur (dostępne na:
http://el2.us.edu.pl/wt/)
Student składa pracę w terminie do 14 maja 2016 roku, a podczas ostatnich zajęć
dowiaduje się o otrzymanej ocenie.

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

nazwa

aktywność podczas ćwiczeń
kod(-y) zajęć
FNW_fns_2
osoba
dr Marek Wójtowicz

kod

FNW_w_3

przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

zaangażowanie w przebieg zajęć, przygotowanie się do debaty
Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (analiza tekstów, udział w
debacie). Aktywność studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie.
Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.
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Sylabus modułu:

Filozofia – starożytność i średniowiecze – (11-TN-15-FSSa)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

Informacje dodatkowe

Ks. Dr Witold Kania witold.kania@us.edu.pl
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ocena z modułu to ocena z ustnego egzaminu końcowego z wiadomości
stanowiących treść obu części wykładu i lektury obowiązkowej. Zaliczenie
ćwiczeń oraz pozytywna ocena z pracy pisemnej jest warunkiem przystąpienia
do egzaminu. Aktywność na zajęciach oraz bardzo dobra praca pisemna mogą
podwyższyć ocenę z egzaminu o pół stopnia.
W indeksie zostanie wpisana ocena końcowa modułu tożsama z oceną z
egzaminu ustnego oraz ocena z ćwiczeń.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod

Wykład – część 1
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

Metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

Organizacja zajęć
Literatura
obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
Informacje

FSSa_fns_1
Ks. Dr Witold Kania
Wykład poświęcony jest następującym zagadnieniom: etymologia słowa filozofia; o
możliwości uczenia filozofii; definicja filozofii; główne dziedziny filozofii; filozofia a
inne dziedziny nauki; filozofia a teologia; klasyfikacja nauk i klasyfikacja filozofii;
użyteczność filozofii; problem początku (doświadczenie, zdziwienia, wątpienie,
bezzałożeniowość).
Zgodna z opisem modułu
3
20
Student powinien przyswoić sobie podstawowe pojęcia filozoficzne oraz poszerzyć
wiedzę w oparciu o lekturę wskazanych fragmentów następujących pozycji: A.
Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Wyd. WAM, Kraków 2003; Jan Paweł II,
Encyklika Fides et ratio, Vatican 1998.
Wszyscy studenci
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Wyd. WAM, Kraków 2003. (Fragmenty)
Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Vatican 1998. (Fragmenty)
M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka i in., Wprowadzenie do filozofii, RW KUL,
Lublin 1998.
A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, IW Pax, Warszawa 2001.
Słownik-przewodnik filozoficzny. Osoby – problemy – terminy, A. Maryniarczyk (red.),
Lublin 2012.
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dodatkowe

nazwa

Kod

Wykład – część 2
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

Metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

Organizacja zajęć
Literatura
obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
Informacje
dodatkowe

FSSa_fns_2
Ks. Dr Witold Kania
Treścią wykładu są następujące zagadnienia: początki filozofii starożytnej; jej źródła;
podział na epoki; omówienie okresu naturalistycznego filozofii starożytnej;
omówienie poglądów sofistów i Sokratesa, Platona, Arystotelesa, szkół okresu
helleńskiego, Plotyna i neoplatończyków. Charakterystyka okresu synkretycznego
(zetknięcie świata starożytnego z Biblią), patrystyki. Filozofia Augustyna z Hippony.
Podział i ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej. Omówienie poglądów
filozoficznych: Jana Szkota Eriugeny, Anzelma z Canterbury, Bernarda z Clairvaux, Św.
Bonawentury, Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu, Dunsa Szkota, Wilhelma
Ockhama. Omówienie problemu uniwersaliów oraz mistycyzmu późnego
średniowiecza.
Zgodna z opisem modułu.
27
120
Praca własna studenta polega na przyswajaniu sobie oraz poszerzaniu omawianych
zagadnień poprzez lekturę wskazanych podręczników:
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, PWN, Warszawa 1988.
F. Copleston, Historia filozofii, t. I-III. IW Pax, Warszawa 1991W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, PWN.
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
F. Copleston, Historia filozofii, t. I-III. IW Pax, Warszawa 1991E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, PAX, Warszawa 1958.
E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1998.
R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza, Wyd. Antyk, Kęty 1999.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej, RW KUL, Lublin 1999. vol. 1-5.
G. Reale, Myśl starożytna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
S. Swierzawski, Dzieje europejskiej myśli klasycznej, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.

nazwa

Kod

Ćwiczenia
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

FSSa_fns_3
Ks. Dr Witold Kania
Treścią zajęć jest czytanie i wspólne omawianie tekstów źródłowych okresu
starożytności i średniowiecza oraz fragmentów monografii poświęconych
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Metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

Organizacja zajęć
Literatura
obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
Informacje
dodatkowe

poszczególnym problemom i autorom tych epok. Wybór obejmuje m. in. fragmenty
dzieł: Platona (Teajtet, Fedon, Państwo), Arystotelesa (Metafizyka, Etyka
Nikomachejska), Seneki (Myśli), Augustyna z Hippony (O naturze dobra, Wyznania),
Tomasza z Akwinu (Suma teologiczna), Anzelma z Canterbury (Proslogion), Wilhelma
Ockhama (Suma logiczna).
Jak w opisie modułu
10
70
Praca własna studenta polega na: 1) zaznajomieniu się z tekstem (stanowiącym
przedmiot ćwiczeń), który student opracuje odpowiadając na postawione przez
prowadzącego zajęcia pytania; 2) poszerzeniu wiadomości o zagadnieniach
poruszanych na zajęciach w oparciu o wskazany przez prowadzącego podręcznik.
Filozofia. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii, M. Jędraszewski (red.),
Redakcja Wydawnictw Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań 2001. Teksty źródłowe
udostępniane przez prowadzącego.
Jak w opisie wykładu cz. 1 i 2

nazwa

Kod

Konsultacje
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
Metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
Organizacja zajęć
Literatura
obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
Informacje
dodatkowe
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FSSa_fns_4
Ks. Dr Witold Kania
Pomoc ze strony wykładowcy w zrozumieniu poszczególnych zagadnień omawianych
na zajęciach oraz w prawidłowym opracowaniu pracy pisemnej.
Jak w opisie modułu.
2 x 45 min. Tygodniowo
50
Student opracowuje pracę pisemną na jeden z wyznaczonych przez wykładowcę
tematów. Tematyka prac przydzielana indywidualnie dla studenta przez
prowadzącego zajęcia.
Konsultacje indywidualne.
Dobierana indywidualnie, uzależniona od wyznaczonego tematu.
Dobierana indywidualnie, uzależniona od wyznaczonego tematu.
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

Kod

Egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

FSSa_w_1
FSSa_fns_1 FSSa_fns_2
Ks. Dr Witold Kania

Znajomość treści wykładów (według ustalonych schematów: „treść zajęć” [moduł:
FSSa_fns_1 i 2]) oraz treści zadanych lektur obowiązkowych wyznaczonych
w obu częściach wykładu.
Ocena 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat: specyfiki
metodologicznej i merytorycznej filozofii oraz filozofii starożytnej
i średniowiecznej (nie zna przedstawicieli tego okresu i ich poglądów).
Ocena 3 (dst): student potrafi ogólnie przedstawić specyfikę metodologiczną
i merytoryczną filozofii, jak również scharakteryzować omawiane okresy filozoficzne
oraz zna poglądy niektórych ich przedstawicieli.
Ocena 4 (db): student poprawnie rozumie specyfikę metodologiczną
i merytoryczną filozofii, jak również omawiane okresy filozoficzne; zna ich
przedstawicieli i potrafi omówić ich poglądy.
Ocena 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny dobrej oraz
potrafi formułować ogólniejsze wnioski dotyczące związków filozofii z problemami
dotyczącymi innych dziedzin ludzkiego życia.
Aktywność na zajęciach oraz bardzo dobra praca pisemna mogą podwyższyć ocenę z
egzaminu o pół stopnia.
Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby w terminie ustalonym w sesji
egzaminacyjnej. Każdy otrzymuje trzy pytania przygotowane przez egzaminatora. Do
dyspozycji studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny.
Studenci otrzymują po 3 pytania.
Ci, którzy uzyskali z kolokwiów od 65 do 85% pozytywnych odpowiedzi mogą
zrezygnować z odpowiedzi na 1 pytanie. Ci, których łączny wynik z kolokwiów i testu
jest na poziomie 85% i wyższym mogą zrezygnować z odpowiedzi na 2 pytania.

Nazwa

Kod

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

FSSa_w_2
FSSa_fns_3
Ks. Dr Witold Kania

Weryfikacja przeprowadzana jest w oparciu o lekturę W. Tatarkiewicz, Historia
filozofii, t. I.
Dwa kolokwia (grudzień, styczeń); w każdym od 10 do 16 pytań otwartych i/lub
testowych [test wyboru]; za każde pytanie można otrzymać 1 punkt). Zaliczenie na
podstawie łącznego wyniku procentowego ze obu kolokwiów (wynik jest obliczany
wg procentu pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w trzech kolokwiach).
Próg zaliczenia, to 40% i więcej pozytywnych odpowiedzi. Skala ocen:
Poniżej 40%: ocena 2 (ndst)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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przebieg procesu
weryfikacji

informacje dodatkowe

40% do 55%: ocena 3 (dst)
55% do 65%: ocena 3,5 (dst+)
65% do 75%: ocena 4 (db)
75% do 85%: ocena 4,5 (db+)
85% i więcej: ocena 5 (bdb)
Kolokwia są przeprowadzane w ramach ćwiczeń (czas trwania: ok. 15 min).
W przypadku uzyskania z kolokwiów wyniku poniżej 40% istnieje możliwość
przystąpienia do zbiorczego kolokwium powtórkowego. Próg zaliczenia kolokwium
powtórkowego to 40% i więcej pozytywnych odpowiedzi (10 pytań otwartych i/lub
testowych [test wyboru]; za każde pytanie można otrzymać 1 punkt).

Nazwa

Kod

Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

FSSa_w_3
FSSa_fns_4
Ks. Dr Witold Kania

W zależności od tematu dobierana jest odpowiednio literatura.
Student ma wykazać się rozumieniem podstawowych terminów filozoficznych oraz
umiejętnością poprawnego korzystania z opracowań, monografii i tekstów
źródłowych. Spełnienie tych wymogów oznacza zaliczenie, zaś nie spełnienie –
brak zaliczenia tej formy weryfikacji.
Student może korzystać z indywidualnych konsultacji. Termin złożenia pracy
regulowany indywidualnie (maksymalnie do 9.01.2016).

Nazwa

Kod

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

Nazwa

str. 14

FSSa_w_4
FSSa_fns_3
Ks. Dr Witold Kania

Wraz z tekstami źródłowymi student otrzymuje pytania sprawdzające zrozumienie
tekstu. W grupach studenci przygotowują na piśmie odpowiedzi.
O zaliczeniu tego sposobu weryfikacji decyduje obecność na zajęciach i
przedstawienie odpowiedzi w formie pisemnej.

Udział w dyskusji nad udzielonymi odpowiedziami
kod(-y) zajęć
FSSa_fns_3

Kod

FSSa_w_5

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ks. Dr Witold Kania

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami innych grup.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

O zaliczeniu tej formy weryfikacji decyduje aktywność na zajęciach.
Każdorazowe ćwiczenia połączone z analizą tekstów.
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Sylabus modułu:

Język grecki 1 (11-TN-15-GR1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

mgr Monika Czarnuch
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 70% z GR1_w_1, 30% z
GR1_w_2. Negatywna ocena z GR1_w_1 lub z GR1_w_2 skutkuje negatywną
oceną końcową modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www

GR1_fns_1
mgr Monika Czarnuch
specjalności: nauczycielska i teologia w kulturze
Fonetyka i ortografia grecka. Deklinacje rzeczowników, przymiotników i zaimków.
Tryb oznajmujący i rozkazujący czasu teraźniejszego. Imiesłów czasu teraźniejszego.
Przyimki i zaimki. Proste związki frazeologiczne i zdania. Słownictwo towarzyszące
wyjaśnieniom gramatycznym.
ćwiczenia
10
15
Studenci pamięciowo opanowują materiał przedstawiany na ćwiczeniach, aby go
wykorzystać w analizie gramatycznej i w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych.

Auerbach M., Golias M., Gramatyka grecka, Warszawa 1985.
Bardski K., Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa 2005.
Kalinkowski S., Hellenisti eidenai. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii,
Warszawa 2012.
Korusowie A. i K., Hellenike Glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa Kraków 1994.
Mikuła M., Hellenisti ginoskeis? Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej, Warszawa
2014.
Piwowar A., Greka Nowego Testamentu. Gramatyka, Kielce 2010.
Szamocki G., Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy, Pelplin
20052.
Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1, Warszawa 2000, t. 2, Warszawa 2001.
Popowski R., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2007.
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zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Sprawdziany w formie pisemnej
kod(-y) zajęć
GR1_fns_1
osoba(-y)
mgr Monika Czarnuch
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

GR1_w_1

specjalności: nauczycielska i teologia w kulturze
Na kolejnych sprawdzianach materiał przerabiany na poprzednich ćwiczeniach, aż do
opanowania podstawowych wiadomości z morfologii greki biblijnej oraz słownictwa
(do 10 lekcji włącznie z K. Bardski, Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa 2005).
Ocenie podlegają zarówno postępy w zdobywaniu wiedzy, jak i wynik końcowy.
Student jest oceniany na podstawie wyników pisemnych sprawdzianów umiejętności
rozpoznawania znaczenia słów, analizowania form gramatycznych oraz tłumaczenia
tekstów.

ocena wykonania w formie ustnej zadań realizowanych podczas ćwiczeń
kod(-y) zajęć
GR1_fns_1
osoba(-y)
mgr Monika Czarnuch
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

kod

kod

GR1_w_2

specjalności: nauczycielska i teologia w kulturze
Student powinien sprostać wymaganiom określonym na poprzednich ćwiczeniach w
zakresie przedstawionego słownictwa i zjawisk gramatycznych.
Ocenie podlega wykorzystanie nabytej wiedzy w tłumaczeniu i analizie gramatycznej
tekstów przedstawianych na ćwiczeniach.
Student jest oceniany z przygotowania na ćwiczenia na podstawie jego aktywności w
zadaniach realizowanych w formie ustnej podczas ćwiczeń. Studenci pamięciowo
opanowują wskazany fragment biblijny, aby go wykorzystać w analizie gramatycznej i
w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych.
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Sylabus modułu:

Historia Kościoła –starożytność i średniowiecze (11-TN-15-HK1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

ks. dr hab. Henryk Olszar
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
średnia ocen ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów
kształcenia / ocena z egzaminu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa

kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć

HK1_fns_1
Ks. dr hab. Henryk Olszar
Nauczycielska i ogólna
Tematy dla starożytnej historii Kościoła: 1. Kościół w pogańskim cesarstwie rzymskim:
A. Jezus, św. Paweł i św. Piotr - rozszerzanie się chrześcijaństwa; B. Walka pogaństwa
z Kościołem; C. Walka chrześcijaństwa z pogaństwem; 2.Kościół w chrześcijańskim
cesarstwie rzymskim: A. Rok 313; B. Reakcja pogańska; C. Ustrój kościelny; D. Spory
doktrynalne na Wschodzie; E. Spory doktrynalne na Zachodzie; F. Powstanie życia
zakonnego: G. Wędrówki ludów.
Zagadnienia dla średniowiecznej historii Kościoła: 1. Ewangelizacja Europy
średniowiecznej; 2. Patrimonium Sancti Petri; 3. Karolińska odnowa i reforma
gregoriańska; 4. Kłótnia o obrazy; 5. Wielka Schizma Wschodnia i unie rzymskobizantyjskie; 6. Chrześcijanin grecki i łaciński przed Bogiem; 7. Reguły życia
zakonnego; 8. Walka Kościoła i państwa o dominium mundi; 9. Niewola awiniońska i
Wielka Schizma Zachodnia; 10. Krucjaty – niedoceniana i oczerniana przygoda; 11.
Zakony rycerskie, reformatorskie i żebracze; 12. Chrześcijanie i Mongołowie: od
przerażenia do nadziei na nawrócenie; 13. Heretycy i Inkwizycja w średniowieczu; 14.
Sobory Powszechne epoki średniowiecznej; 15. Rozwój uniwersytetów, teologii
scholastycznej i pobożności świeckich; 16. Cechy charakterystyczne i wybrane zabytki
sztuki romańskiej i gotyckiej w średniowiecznej Europie; 17. Literatura i muzyka
wieków średnich; 18. Kościół Matką Świętych – przeniesienia relikwii i kanonizacje
papieskie w średniowieczu; 19. Całuny i Tuniki – średniowieczne relikwie?; 20.
Pielgrzymki i Lata Święte w Rzymie;21. Polski Kościół w średniowieczu.
Wykład wprowadzający, analiza podanych tekstów źródłowych.
30
45
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu. Praca ze wskazaną
literaturą przedmiotu. Samodzielna lektura wskazanych tekstów źródłowych.
Przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat.
Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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w gmachu WTL UŚ.
Kumor B., Historia Kościoła, T. 1: Starożytność chrześcijańska, Lublin 2001; T. 2:
Wczesne średniowiecze chrześcijańskie; T. 3: Złoty okres Średniowiecza
chrześcijańskiego, T. 4: Jesień kościelnego średniowiecza, Lublin 2001;
Historia Kościoła, T. 2: 600-1500, red. M. D. Knowles i D. Obolensky, Warszawa 1988;
Świat Bizancjum, T. 2: Cesarstwo Bizantyjskie 641-1204, red. J.-C. Cheynet, Kraków
2011;
Mayer H. E., Historia wypraw krzyżowych, Kraków 2008;
Żywczyński M., Franciszek – największy święty, jakiego zna historia, Niepokalanów
2000.
Wskazana przez prowadzącego zajęcia.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

zaliczenie ustne i/lub pisemne
kod(-y) zajęć
HK1_fns_1
osoba(-y)
Ks. dr Henryk Olszar
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

kod

HK1_w_1

Nauczycielska i ogólna
Zaliczenie przez studenta treści poznanych na wykładzie / ćwiczeniach (zgodnie z
realizowanym programem)
Wśród efektów kształcenia modułu zakłada się „zrozumienie procesów
historycznego kształtowania się i rozwoju instytucji i struktur kościelnych, relacji
między religiami, wyznaniami i kulturami, stosunkiem państwo – Kościół
warunkach podzielonego chrześcijaństwa” (HK2_2).
Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu
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Sylabus modułu:

Historia Kościoła – nowożytność i współczesność (11-TN-15HK2)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

2015/2016
letni
niestacjonarne
średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia /
ocena z egzaminu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład
ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura

HK2_fns_1,
HK2_fns_2
Nauczyciel przedmiotu
Pastoralna, nauczycielska i ogólna
Poznanie przyczyn rozłamu chrześcijaństwa na Zachodzie oraz kształtowania się
doktryny Kościoła katolickiego (sobory) i Kościołów ukształtowanych w wyniku
Reformacji i kontrreformacji; relacji władz świeckich do kościelnych w okresie wojny i
pokoju (gallikanizm, józefinizm, samodzierżawie, kulturkampf, faszyzm, nazizm,
komunizm); stosunków społecznych związanych z industrializacją i globalizacją
(encykliki społeczne papieży); misji zewnętrznej oraz wewnętrznych i odśrodkowych
sił Kościoła katolickiego; wzajemnych relacji między teologią a nauką ukształtowaną w
duchu Oświecenia i błędów modernizmu; działań ekumenicznych; wyzwań ze strony
inkulturacji i integracji europejskiej.
Wykład wprowadzający, analiza podanych tekstów źródłowych.
15
45
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu. Praca ze wskazaną
literaturą przedmiotu. Samodzielna lektura wskazanych tekstów źródłowych.
Przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat.
Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ
Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, T. 3-3*-4, Warszawa1989-1992;
Caroll W. H., Historia chrześcijaństwa, T. 4-5, Wrocław 2011;
Decot R., Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007;
Mezzadri L., Rewolucja francuska a Kościół, Kraków 2007;
Najnowsza historia Kościoła. Katolicy i Kościoły chrześcijańskie w czasie pontyfikatu
Jana Pawła II (1878-2005), red. E. Guerriero i M. Impagliazzo, Kraków 2006;
Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002.
Wskazana przez nauczyciela przedmiotu
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uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
HK2_fns_1
osoba(-y)
Nauczyciel przedmiotu
przeprowadzająca
(-e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod

Praca pisemna
osoba(-y)
przeprowadzająca
(-e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

HK2_w_2
HK2_fns_2
Nauczyciel przedmiotu
Pastoralna, nauczycielska i ogólna
Umiejętność posługiwania się metodą historyczną.
Wśród efektów kształcenia modułu zakłada się sprawdzenie umiejętności
samodzielnego przygotowania przez studenta określonego problemu w wyznaczonym
temacie pracy pisemnej oraz odczytywania historii jako przyczynowo-skutkowego
ciągu zdarzeń.
Ocena w ramach końcowej rozmowy weryfikacyjnej.

nazwa

Wygłoszenie tekstu pisanego
kod(-y) zajęć
HK2_fns_2
osoba(-y)
Nauczyciel przedmiotu
przeprowadzająca
(-e) weryfikację
grupa(-y)

HK2_w_1

Pastoralna, nauczycielska i ogólna
Zaliczenie przez studenta treści poznanych na wykładzie / ćwiczeniach (zgodnie z
realizowanym programem)
Wśród efektów kształcenia modułu zakłada się „zrozumienie procesów historycznego
kształtowania się i rozwoju instytucji i struktur kościelnych, relacji między religiami,
wyznaniami i kulturami, stosunkiem państwo – Kościół warunkach podzielonego
chrześcijaństwa” (HK2_2).
Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu

nazwa

kod(-y) zajęć

kod

Pastoralna, nauczycielska i ogólna

kod

HK2_w_3

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

Umiejętność streszczenia własnymi słowami zadanych tekstów.
Wśród efektów kształcenia modułu zakłada się przygotowanie pisemnego komentarza
do wybranych tekstów i jego wygłoszenie.
Ocena odbywa się stopniowo:
omówienie napisanego tekstu z nauczycielem przedmiotu,
ocena komentarza wygłoszonego samodzielnie.

Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
HK2_fns_2
osoba(-y)
Nauczyciel przedmiotu
przeprowadzająca
(-e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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kod

HK2_w_4

Pastoralna, nauczycielska i ogólna
Umiejętność odpierania lub akceptowania w czasie dyskusji argumentów oponentów.
Wśród efektów kształcenia modułu zakłada się przygotowanie do formułowania
własnych tez w czasie ustnej debaty.
Ocenie podlega stopień akceptacji argumentów oponentów.
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Sylabus modułu:

Język łaciński 1 (11-TN-15-ŁC1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

ks. dr Adam Tondera
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze sprawdzianów pisemnych i
odpowiedzi ustnych otrzymanych w trakcie ćwiczeń.
Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane
są do średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach.
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

ŁC1_fns_1
ks. dr Adam Tondera
nauczycielska i ogólna
- podstawowe wiadomości dotyczące wymowy łac. i reguły akcentowania wyrazów
- deklinacje 1-3
- koniugacje 1-4
- odmiana zaimkowa
- indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi
- imperativus i infinitivus praesentis activi
- złożenia z esse
- składnia nazw miast
- odpowiadające powyższym zagadnieniom gramatycznym preparowane czytanki i
ćwiczenia
- modlitwy i sentencje łacińskie
jak w opisie modułu
20
30
jak w opisie modułu
1 blok dwugodzinny x 10 spotkań
I. Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, wyd. 2 przejrz. i rozszerz.,
Katowice 2004;
K. Kumaniecki (red.), Słownik łacińsko-polski, Warszawa (wiele wyd. i ciągle
wznawiany).
I. Salamonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2000;
A. Wojtczak, Fides et litterae, Warszawa 1998;
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E. Boguszczak, Rudimenta latinitatis ecclesiasticae, Kraków 1997;
M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1998 (lub J. Wikarjak,
Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1997);
L. Winniczuk (red.), Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa 1995;
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.
http://el2.us.edu.pl/spnjo

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

sprawdzian pisemny
kod(-y) zajęć
ŁC1_fns_1
osoba(-y)
ks. dr Adam Tondera
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

średnia arytmetyczna ocen części gramatycznej i tłumaczeniowej sprawdzianu; do
uzyskania oceny pozytywnej (dostatecznej) każdej części wymagane jest 60%
poprawnych odpowiedzi
4 krótkie (15 min.) pisemne sprawdziany, zapowiedziane wcześniej, mające na celu
weryfikację opanowania poszczególnych partii wiadomości gramatycznych (odmiany,
rozpoznawanie form) oraz weryfikację znajomości słownictwa i umiejętności
tłumaczenia krótkiego tekstu

kod

odpowiedź ustna
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

ŁC1_w_1

nauczycielska i ogólna
zadany materiał zawarty w podręczniku i przerobiony na zajęciach

nazwa

kod(-y) zajęć

kod

ŁC1_w_2
ŁC1_fns_1
ks. dr Adam Tondera
nauczycielska i ogólna
zadane tłumaczenie tekstu przygotowane samodzielnie przez studenta w ramach
pracy własnej oraz zadane modlitwy i sentencje do opanowania pamięciowego
średnia ważona ocen części tłumaczeniowej (waga 0,6) i części pamięciowej (waga
0,4); na pozytywną (dostateczną) ocenę części tłumaczeniowej wymagane jest 60%
poprawnych odpowiedzi (informacji), a dla części pamięciowej – 90%
Każdy uczestnik ćwiczeń otrzymuje przynajmniej 2 razy ocenę za odpowiedź ustną w
formie czytania, tłumaczenia i określania form gramatycznych oraz recytacji z pamięci
zadanej modlitwy i sentencji łacińskich. Wybór odpowiadającego dokonuje się w
sposób losowy
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Sylabus modułu:

Język łaciński 2 (11-TN-15-ŁC2)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

ks. dr Adam Tondera
2015/2016
letni
niestacjonarne
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze sprawdzianów pisemnych i
odpowiedzi ustnych otrzymanych w trakcie ćwiczeń. Ewentualne oceny
niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane są do średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach.
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

ŁC2_fns_1
ks. dr Adam Tondera
nauczycielska i ogólna
- deklinacje 4-5
- liczebniki
- indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi
- imperativus i infinitivus praesentis passivi
- indicativus perfrcti, plusquamperfecti, futuri II activi i passivi
- verba deponentia i semideponentia
- participium praesentis activi, perfecti passivi, futuri activi i passivi
- coniugatio periphrastica activa i passiva
- stopniowanie przymiotników i przysłówków
- odpowiadające powyższym zagadnieniom gramatycznym preparowane czytanki i
ćwiczenia
- modlitwy i sentencje łacińskie
jak w opisie modułu
20
30
jak w opisie modułu
1 blok dwugodzinny x 10 spotkań
I. Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, wyd. 2 przejrz. I rozszerz.,
Katowice 2004
K. Kumaniecki (red.), Słownik łacińsko-polski, Warszawa (wiele wyd. i ciągle
wznawiany)
I. Salamonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2000
A. Wojtczak, Fides et litterae, Warszawa 1998

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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E. Boguszczak, Rudimenta latinitatis ecclesiasticae, Kraków 1997
M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1998 (lub J. Wikarjak,
Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1997)
L. Winniczuk (red.), Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa 1995
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992
http://el2.us.edu.pl/spnjo

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

sprawdzian pisemny
kod(-y) zajęć
ŁC2_fns_1
osoba(-y)
ks. dr Adam Tondera
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

średnia arytmetyczna ocen części gramatycznej i tłumaczeniowej sprawdzianu; do
uzyskania oceny pozytywnej (dostatecznej) każdej części wymagane jest 60%
poprawnych odpowiedzi
4 krótkie (15 min.) pisemne sprawdziany, zapowiedziane wcześniej, mające na celu
weryfikację opanowania poszczególnych partii wiadomości gramatycznych (odmiany,
rozpoznawanie form) oraz weryfikację znajomości słownictwa i umiejętności
tłumaczenia krótkiego tekstu

kod

odpowiedź ustna
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

ŁC2_w_1

nauczycielska i ogólna
zadany materiał zawarty w podręczniku i przerobiony na zajęciach

nazwa

kod(-y) zajęć

kod

ŁC2_w_2
ŁC2_fns_1
ks. dr Adam Tondera
nauczycielska i ogólna
zadane tłumaczenie tekstu przygotowane samodzielnie przez studenta w ramach
pracy własnej oraz zadane modlitwy i sentencje do opanowania pamięciowego
średnia ważona ocen części tłumaczeniowej (waga 0,6) i części pamięciowej (waga
0,4); na pozytywną (dostateczną) ocenę części tłumaczeniowej wymagane jest 60%
poprawnych odpowiedzi (informacji), a dla części pamięciowej – 90%
Każdy uczestnik ćwiczeń otrzymuje przynajmniej 2 razy ocenę za odpowiedź ustną w
formie czytania, tłumaczenia i określania form gramatycznych oraz recytacji z pamięci
zadanej modlitwy i sentencji łacińskich. Wybór odpowiadającego dokonuje się w
sposób losowy.
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Sylabus modułu:

Psychologia ogólna (11-TN-15-PPPs1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa jest wynikiem kolokwiów pisemnych, wypowiedzi ustnych i
rozmowy końcowej weryfikującej opanowanie wiedzy przedmiotowej

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)

PPPs1_fns_1
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

treści zajęć

Kierunki, metody i narzędzia badawcze. Biologiczne podstawy zachowania.
Motywacje, inteligencja, emocje i uczucia, temperament, charakter, postawa –
sposoby ich poznawania i mierzenia. Teorie osobowości i ich odniesienie do praktyki,
poradnictwa i psychoterapii.

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć

jak w opisie modułu

literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

30
120
Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy
Wkład, filmy naukowe i instruktarzowe, wykonane na podstawie materiału zebranego
ćwiczeń i warsztatów Theatrum z udziałem studentów, wykładowców i innych osób
zainteresowanych psychodramą i innych form praktyki psychologicznej.
Makselon J,. (red), Psychologia dla teologów, Kraków 1995;
Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1995; Hall C. S., Lindzey G., Teorie
osobowości, Warszawa 1994; Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka,
Warszawa 1995; Masłow A. H., Motywacja i osobowość, Warszawa 1990; Chlewiński
Z. (red.), Psychologia religii Lublin 1982; Wulff D. M., Psychologia religii, Warszawa
1999, Zimbardo Ph., Psychologia i życie. Warszawa 1999.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe
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PPPs1_w_1
PPPs1_fns_1
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę
Ocenia podlegają pisemne kolokwia, praca pisemna oraz wywiad
Studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Natomiast na koniec
semestru ma miejsce rozmowa zaliczeniowa, mająca na celu weryfikacje
przekrojowego opanowania materiału. Przedstawiają również wywiad
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Sylabus modułu:

Wstęp do teologii (11-TN-15-WdT)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

ks. dr hab. Jacek Kempa
2015/2016
letni
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

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć

literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć

informacje

WdTa_fns_1
wykład: ks. dr hab. Jacek Kempa
wykład w jednej grupie - patrz rozkład 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.
wykład z elementami ćwiczeń. Praca indywidualna i grupowa
polegająca na analizie tekstów i praktycznym zapoznawaniu się z najważniejszymi
źródłami teologicznymi.
10 (wykład)
65
lektura 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.
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dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

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

WdTa_w_1
WdTa_fns_1
ks. dr hab. Jacek Kempa
- cały rocznik
znajomość treści podawanych na wykładzie oraz podstawowa umiejętność
poruszania się po literaturze teologicznej, w tym elementarna umiejętność
docierania do treści teologicznych w internecie i weryfikowania ich wartości
wiedza przedmiotowa, umiejętność przedstawienia jej na piśmie, jakość
wypowiedzi ustnej
egzamin ustny na zakończenie wykładów, ocena pracy pisemnej.
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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
rok II
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Filozofia – człowiek i przyroda (11-TN-14-FCP)
Etyka i bioetyka (11-TN-14-FEB)
Język grecki 2 (11-TN-14-GR2)
Język grecki 3 (11-TN-14-GR3)
Język łaciński 3 (11-TN-14-ŁC3)
Język łaciński 4 (11-TN-14-ŁC4)
Pedagogika 1 (11-TN-14-PPPe1)
Psychologia 2 (11-TN-14-PPPs2)
Emisja głosu (11-TN-14-PPR)
Patrologia (11-TN-14-PTR)
Wstęp do Pisma Świętego (11-TN-14-WdP)
sylabusy z języków nowożytnych dostępne są na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych UŚ: http://spnjo.us.edu.pl/node/1006
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Sylabus modułu:

Filozofia – człowiek i przyroda (11-TN-14-FCP)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski
2015/2016
letni
niestacjonarne
Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń stanowi warunek przystąpienia do
pisemnego testu sprawdzającego wiedzę zdobytą na wykładach uzupełnionych
lekturą zalecanej literatury.
W indeksie wpisywana jest tylko Ocena Końcowa Modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

FCP_fns_1
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski
Treścią wykładu są podstawowe zagadnienia antropologii przyrodniczej i filozoficznej
oraz filozofii przyrody ożywionej i kosmologii. I tak poruszane są tematy
antropogenezy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem czasu i miejsca
narodzin człowieka oraz głównych etapów uczłowieczenia. W ramach antropologii
filozoficznej poruszane są zagadnienia wyjątkowości człowieka w świecie przyrody,
jego jego duchowo-materialnej struktury, problemu zła i wolności, kultury i zachowań
społecznych. Zaś w części dotyczącej filozofii przyrody omawiane są następujące
tematy:
Pierwsi myśliciele greccy a filozofia przyrody
Pojęcie i koncepcje kreacjonizmu
Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze
Podstawowe własności życia – metabolizm
Abiogeneza a stworzenie życia
Zagadnienie matematyczności przyrody
Standardowy model kosmologiczny
Różne koncepcje istoty życia
Pojęcie i filozoficzne znaczenie zasady antropicznej
Pojęcie i różne odmiany ewolucjonizmu.
Istotne cechy materii żywej
Specyfika praw przyrody
Hipotezy i teorie dotyczące powstania życia
Kraecjonizm a ewolucjonizm
Definicja życia
Czas i przestrzeń – ujęcie klasyczne i współczesne
Jak w opisie modułu
15

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

30
Praca własna studenta polega na przyswajaniu sobie oraz poszerzaniu omawianych
zagadnień poprzez lekturę wskazanych podręczników:
J. Tomczyk, B. Hałaczek, U progów ludzkości, UKSW, W-wa 2008
G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, WAM, Kraków 2006
Wszyscy studenci
1. J. Tomczyk, B. Hałaczek, U progów ludzkości, UKSW, W-wa 2008
2. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, WAM, Kraków 2006
3. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, OBI, Tarnów 2007
R. Leakey, Pochodzenie człowieka, CIS, W-wa 1995
I. Tattersall, I stał się człowiek, CIS, W-wa 2001
J. Reichholf, Zagadka rodowodu człowieka, PWN, W-wa 1992

nazwa

Kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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FCP_fns_2
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski
Treścią zajęć jest przedstawienie przez grupę studentów wcześniej wyznaczonego
przez prowadzącego tematu. Studenci korzystają ze wskazanej im literatury a także
mają za zadanie wykazać się własną inicjatywą w poszukiwaniu wiadomości oraz
formy ich przekazu.
Jak w opisie modułu
5
15
Praca własna studenta polega na wcześniejszym zaznajomieniu się z tekstem
stanowiącym przedmiot ćwiczeń i przygotowaniu prezentacji multimedialnej.
Podział na 2 grupy
Teksty źródłowe udostępniane przez prowadzacego
Jak w opisie wykładu

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
FCP_fns_1
osoba(-y)
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski
przeprowadzająca(e) weryfikację

kod

FCP_w_1
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grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w formie testu, w oparciu o znajomość treści
wykładów oraz treści podręczników:
1. J. Tomczyk, B. Hałaczek, U progów ludzkości, UKSW, W-wa 2008
2. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, WAM, Kraków 2006
3. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody
Tezy do kolokwium:
Konieczność „antropologii oddolnej”
Problematyka człowieka w różnych okresach myśli filozoficznej
Wyjątkowość człowieka w świecie przyrody.
Problematyka związku człowieka ze światem przyrody.
Cielesność człowieka
Pierwiastek duchowy w człowieku
Argumenty przemawiające za duchową stroną w człowieku
Zależność duszy od ciała
Argumenty przemawiające za istnieniem wspólnego przodka człowieka i małp
człekokształtnych.
Problemy związane z materiałem kopalnym wcześniejszych przodków człowieka. Czas
zaistnienia życia na ziemi.
Cechy charakterystyczne człowiekowatych (hominidów)
Azjatyckie czy afrykańskie pochodzenie człowieka.
Znaczenie i miejsce Ramapiteka w linii rodowodowej człowieka.
Australopitekalna koncepcja antropogenezy.
Główne etapy uczłowieczenia.
Pierwsi myśliciele greccy a filozofia przyrody
Pojęcie i koncepcje kreacjonizmu
Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze
Podstawowe własności życia – metabolizm
Abiogeneza a stworzenie życia
Zagadnienie matematyczności przyrody
Przedmiot filozofii przyrody
Standardowy model kosmologiczny
Różne koncepcje istoty życia
Nauki humanistyczne a nauki przyrodnicze – różnice i podobieństwa
Znaczenie terminu nauka
Pojęcie i filozoficzne znaczenie zasady antropicznej
Czy nauka jest racjonalna?
Pojęcie i różne odmiany ewolucjonizmu.
Istotne cechy materii żywej
Omów metody nauk przyrodniczych
Specyfika praw przyrody
Hipotezy i teorie dotyczące powstania życia
Kraecjonizm a ewolucjonizm
Definicja życia
Warunki konieczne racjonalności
Przyrodnicza teoria abiogenezy
Filozoficzne aspekty pojęcia czasu
Czas i przestrzeń – ujęcie klasyczne i współczesne
Pojęcie ewolucji
Student rozwiązuje test składający się z 10 pytań mieszanych. Za każdą dobrą
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przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa
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odpowiedź otrzymuje 1 punkt.
I tak:
0-5 pkt.: ocena 2 (ndst)
5,5-6,0 pkt.: ocena 3 (dst)
6,5-7,0 pkt.: ocena 3+ (dst plus)
7,5-8,0 pkt.: ocena 4 (db)
8,5-9,0 pkt.: ocena 4+ (db plus)
9,5-10,0 pkt.: ocena 5 (bdb)
Kolokwium przeprowadzane jest na jednym z ostatnich zajęć przed sesją
egzaminacyjną. Czas na rozwiązanie testu 20 min.

Ocena aktywności na ćwiczeniach
kod(-y) zajęć
FCP_fns_2
osoba(-y)
Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski

kod

FCP_w_2

przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

Wykazanie się zrozumieniem czytanego tekstu i umiejętnością wypowiedzenia się
własnymi słowami na piśmie i ustnie oraz przygotowania prezentacji multimedialnej.

kryteria oceny

Oceniane jest przedstawienie poglądów zawartych w opracowanym tekście oraz
zaangażowanie w dyskusji.
Każdorazowe ćwiczenia

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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Sylabus modułu:

Etyka i bioetyka (11-TN-14-FEB)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
Rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

Informacje dodatkowe

ks. dr Witold Kania witold.kania@us.edu.pl
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ocena z modułu to ocena z ustnego egzaminu końcowego z wiadomości
stanowiących treść obu części wykładu i lektury obowiązkowej. Zaliczenie z
ćwiczeń oraz pozytywna ocena z pracy pisemnej jest warunkiem przystąpienia
do egzaminu.
W indeksie zostanie wpisana ocena końcowa modułu tożsama z oceną z
egzaminu ustnego oraz ocena z ćwiczeń (kolokwia + test).

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Kod

Wykład – część 1
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć

FEB_fns_1
Ks. Dr Witold Kania
Wykład porusza najbardziej fundamentalne zagadnienia etyki ogólnej. Omawiane są
następujące zagadnienia: definicja etyki; założenia wstępne etyki; przedmiot etyki;
historia metody etyki; etyka na tle inny nauki humanistycznych; natura ludzka a różne
koncepcje etyki; charakterystyka aktów ludzkich; przeszkody aktu ludzkiego; nauka o
celu ludzkim; zagadnienie normy moralności; zagadnienie szczęścia, wprowadzenie w
aksjologię; dobro i zło moralne czynu; nauka o powinności; nauka o sumieniu; nauka o
prawie moralnym; zagadnienie cnót.
Jak w opisie modułu.
10
80
Student powinien przyswoić sobie podstawowe pojęcie etyczne oraz poszerzyć
wiedzę w oparciu o lekturę wskazanych podręczników: T. Styczeń, J. Merecki, ABC
etyki, Lublin 1996.
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004. A. MacIntyre, Krótka historia etyki,
Warszawa 1995.
Wszyscy studenci
A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995. T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki,
Lublin 1996. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
A. Anzerbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008.
A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995.
F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001.
R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.
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informacje
dodatkowe

nazwa

Kod

Wykład – część 2
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

FEB_fns_2
Ks. Dr Witold Kania
Wykład porusza podstawowe zagadnienia bioetyki. Omawiane są następujące
zagadnienia: definicja bioetyki; historia i rozwój etyki medycznej i bioetyki; modele
uzasadnień bioetycznych; metodologia badań bioetycznych; międzynarodowe i
polskie akty prawne regulujące kwestie bioetyczne; dokumenty Kościoła Katolickiego
w sprawach bioetycznych; bioetyka związana z początkiem ludzkiego życia; techniki
sztucznego zapłodnienia pozaustrojowego; metody wspomagania rodzicielstwa;
diagnostyka prenatalna; aborcja; sterylizacja; zaburzenia różnicowania płci; eugenika;
eutanazja; dzieciobójstwo; spór o status embrionu ludzkiego; komórki macierzyste;
granice eksperymentu medycznego; intensywna terapia; terapia uporczywa; opieka
terminalna; przeszczepy; zagadnienie kryterium śmierci.
Jak w opisie modułu.
10
80
Praca własna polega:
- na przyswojeniu sobie omawianych zagadnień przez lekturę wskazanej na wykładach
literatury, korespondującej z omawianym tematem.
- przygotowanie do testu wyboru sprawdzającego orientację w tematyce;
- przygotowaniu do egzaminu.
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, Vatican 1995; Kongregacja Nauki Wiary,
Instrukcja Dignitas personae, Vatican 2008,
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby
Zdrowia, Vatican 1995.
Antologia bioetyki, t. 1., Wokół śmierci i umierania, W. Galewicz (red.), Kraków 2009.
Antologia bioetyki, t. 2., Początki ludzkiego życia, W. Galewicz (red.), Kraków 2010.
Antologia bioetyki, t. 3., Badania z udziałem ludzi, W. Galewicz (red.), Kraków 2011.
T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996.
B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.
R. Lucas Lucas, Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.
A. Muszala, A. Rudziewicz, Bioetyka w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i
katechetów, Kraków 2007.
Systemy Bioetyki, T. Biesaga (red.), Karaków 2003.
T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
Świadoma zgoda, A. Carmi (red.), MedPharm Polska, Wrocław 2007.
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nazwa

Kod

Ćwiczenia
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
Informacje
dodatkowe

FEB_fns_3
Ks. Dr Witold Kania
Treścią zajęć jest czytanie i wspólne krytyczne omawianie wybranych klasycznych
tekstów źródłowych etyki i bioetyki oraz ich opracowań.
Jak w opisie modułu
5
40
Praca własna polega na wcześniejszym zapoznaniu się z tekstami stanowiącymi
przedmiot ćwiczeń oraz na przyswojeniu sobie, pomocy wskazanych lektur, głównych
idei filozoficznymi ich autorów.
Wskazane przez prowadzącego teksty źródłowe. T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki,
Lublin 1996. T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996.
Fragmenty opracowań wskazane lub udostępnione przez prowadzącego ćwiczenia.
Jak w opisie wykładu, cz. 1 i 2.

nazwa

Kod

Konsultacje
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
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FEB_fns_4
Ks. Dr Witold Kania
Pomoc ze strony wykładowcy w zrozumieniu poszczególnych zagadnień omawianych
na zajęciach oraz doradztwo w opracowaniu pracy pisemnej.
Jak w opisie modułu
1,5 godz. Tygodniowo
20
Student opracowuje pracę pisemną na temat: Antropologiczny kontekst technik
zapłodnienia pozaustrojowego. Argumentacja „za” i „przeciw”.
Konsultacje indywidualne.
Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
Dobierana indywidualnie w zależności od nakreślonej strategii argumentatywnej
studenta.
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dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

Kod

Egzamin ustny
Kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa

FEB_w_1
FEB_fns_1, FEB_fns_2
Ks. Dr Witold Kania

Znajomość treści wykładów (według ustalonych schematów: „treść zajęć” [moduły:
TM_FEB_fns_1 oraz TM_FEB_fns_2]) oraz treści zadanych lektur obowiązkowych
wyznaczonych w obu częściach wykładu.
Na ocenę 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat etyki i bioetyki,
nie zna podstawowych pojęć oraz definicji.
Na ocenę 3 (dst): student zna podstawowe definicje i pojęcia etyki oraz bioetyki,
potrafi również ogólne scharakteryzować wybrane zagadnienia.
Na ocenę 4 (db): student zna podstawowe definicje i pojęcia etyki oraz bioetyki,
potrafi również szczegółowo scharakteryzować wybrane zagadnienia.
Na ocenę 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny dobrej.
Potrafi również, na podstawie zdobytej wiedzy uzasadniać decyzje
etyczne/bioetyczne.
Aktywność na zajęciach i bardzo dobrze napisana praca pisemna mogą podwyższyć
ocenę z egzaminu o pół stopnia.
Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby w terminie ustalonym w sesji
egzaminacyjnej. Do dyspozycji studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny.
Studenci otrzymują po 3 pytania. Ci, którzy uzyskali z kolokwiów oraz testu od 65 do
85% pozytywnych odpowiedzi mogą zrezygnować z odpowiedzi na 1 pytanie. Ci,
których łączny wynik z kolokwiów i testu na poziomie 85% i wyższym mogą
zrezygnować z odpowiedzi na 2 pytania.

Kolokwium pisemne
Kod(-y) zajęć
FEB_fns_3
osoba(-y)
Ks. Dr Witold Kania

Kod

FEB_w_2

przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Weryfikację przeprowadza się na podstawie lektury T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki,
Lublin 1996.
Dwa kolokwia polegające na odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe (w każdym
od 8 do 14 pytań), za które otrzymuje się 1 lub 2 punkty. Zaliczenie student
otrzymuje, gdy uzyska z każdego kolokwium przynajmniej 50% pozytywnych
odpowiedzi. Na podstawie łącznego wyniku procentowego z obu kolokwiów oraz
połowy wyniku testu student otrzymuje następujące oceny:
Poniżej 47%: ocena 2 (ndst)
47% do 55%: ocena 3 (dst)
55% do 65%: ocena 3,5 (dst+)
65% do 75%: ocena 4 (db)
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przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

75% do 85%: ocena 4,5 (db+)
Więcej niż 85%: ocena 5 (bdb)
Kolokwium (dwukrotne) jest przeprowadzane w ramach ćwiczeń (czas trwania: ok. 15
min). W przypadku uzyskania z danego kolokwium wyniku niższego niż 50% istnieje
możliwość jeszcze dwukrotnego przystąpienia do każdego z kolokwiów.
Wzór obliczania wyniku procentowego:
a+b+c
----------a’+b’+c’
punkty uzyskane w pierwszym kolokwium
punkty uzyskane w drugim kolokwium
punkty uzyskane w teście
a’- maksymalna ilość punktów w pierwszym kolokwium
b’- maksymalna ilość punktów w drugim kolokwium
c’- maksymalna ilość punktów w teście
W szczególnych przypadkach kolokwium może przybrać formę ustną.

Nazwa

Kod

Praca pisemna

FEB_w_3
FEB_fns_4
Ks. Dr. Witold Kania

Kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

Wymagana jest znajomość wypowiedzi normatywnych Kościoła w sprawach
bioetycznych.
Student w pracy ma wykazać się umiejętnością analizy tekstów źródłowych i
uzasadniania wniosków etycznych. Spełnienie tych wymogów oznacza zaliczenie,
zaś nie spełnienie – brak zaliczenia tej formy weryfikacji. Bardzo dobrze napisana
praca może podwyższyć ocenę z egzaminu końcowego (modułu) o pół stopnia.
Student może korzystać z indywidualnych konsultacji. Termin złożenia pracy do
9.01.2016.

Nazwa

Kod

Test

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
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FEB_w_4
FEB_fns_1, FEB_fns_2
Ks. Dr Witold Kania

Weryfikację przeprowadza się na podstawie lektury: Papieska Rada ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Vatican 1995.
Test jednokrotnego wyboru zawierający od 25 do 30 pytań. Próg zaliczenia testu:
minimum 45% pozytywnych odpowiedzi. Wynik testu łącznie z wynikiem kolokwiów
jest podstawą do oceny z zaliczenia (patrz: kolokwium pisemne).
Test jest przeprowadzony w ramach ćwiczeń (czas trwania: ok. 30 min).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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informacje
dodatkowe

W przypadku uzyskania z testu wyniku poniżej 45% istnieje możliwość powtórnego
przystąpienia do testu.

Nazwa

Kod

Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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FEB_w_4
FEB_fns_3b
(opcjonalnie) prowadzący debatę

Przygotowanie się do wystąpienia i zaprezentowania swojego stanowiska w kwestii
stanowiącej przedmiot debaty.
O pozytywnej ocenie decyduje rzetelność przygotowania wystąpienia.
Aktywny udział w debacie.
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Sylabus modułu:

Język grecki 2 (11-TN-14-GR2)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

mgr Monika Czarnuch
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 70% z GR2_w_1, 30% z
GR2_w_2. Negatywna ocena z GR2_w_1 lub z GR2_w_2 skutkuje negatywną
oceną końcową modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www

GR2_fns_1
mgr Monika Czarnuch
specjalności: nauczycielska i ogólna
Deklinacje rzeczowników, przymiotników i zaimków (wg 3. deklinacji). Koniugacje
(czasu teraźniejszego i trybu oznajmującego aorystu); przyimki i zaimki; złożone
związki frazeologiczne i zdania; słownictwo towarzyszące wyjaśnieniom
gramatycznym; typowe dla greki biblijnej zjawiska składniowe i cechy stylu.
ćwiczenia
10
15
Studenci pamięciowo opanowują materiał przedstawiany na ćwiczeniach, aby go
wykorzystać w analizie gramatycznej i w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych.

Auerbach M., Golias M., Gramatyka grecka, Warszawa 1985.
Bardski K., Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa 2005.
Kalinkowski S., Hellenisti eidenai. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii,
Warszawa 2012.
Korusowie A. i K., Hellenike Glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa Kraków 1994.
Mikuła M., Hellenisti ginoskeis? Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej, Warszawa
2014.
Piwowar A., Greka Nowego Testamentu. Gramatyka, Kielce 2010.
Szamocki G., Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy, Pelplin
20052.
Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1, Warszawa 2000, t. 2, Warszawa 2001.
Popowski R., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2007.
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zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Sprawdziany w formie pisemnej
kod(-y) zajęć
GR2_fns_1
osoba(-y)
mgr Monika Czarnuch
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

GR2_w_1

specjalności: nauczycielska i ogólna
Na kolejnych sprawdzianach materiał przerabiany na poprzednich ćwiczeniach, aż do
opanowania podstawowych wiadomości z morfologii greki biblijnej oraz słownictwa
(do 16 lekcji włącznie z K. Bardski, Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa 2005).
Ocenie podlegają zarówno postępy w zdobywaniu wiedzy, jak i wynik końcowy.
Student jest oceniany na podstawie wyników przynajmniej trzech pisemnych
sprawdzianów umiejętności rozpoznawania znaczenia słów, analizowania form
gramatycznych oraz tłumaczenia tekstów.

ocena wykonania w formie ustnej zadań realizowanych podczas ćwiczeń
kod(-y) zajęć
GR2_fns_1
osoba(-y)
mgr Monika Czarnuch
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

kod

kod

GR2_w_2

specjalności: nauczycielska i ogólna
Student powinien sprostać wymaganiom określonym na poprzednich ćwiczeniach w
zakresie przedstawionego słownictwa i zjawisk gramatycznych.
Ocenie podlega wykorzystanie nabytej wiedzy w tłumaczeniu i analizie gramatycznej
tekstów przedstawianych na ćwiczeniach.
Student jest oceniany z przygotowania na ćwiczenia na podstawie jego aktywności w
zadaniach realizowanych w formie ustnej podczas ćwiczeń. Studenci pamięciowo
opanowują wskazany fragment biblijny, aby go wykorzystać w analizie gramatycznej i
w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych.
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Sylabus modułu:

Język grecki 3 (11-TN-14-GR3)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

mgr Monika Czarnuch
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 70% z GR3_w_1, 30% z
GR3_w_2. Negatywna ocena z GR3_w_1 lub z GR3_w_2 skutkuje negatywną
oceną końcową modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

GR3_fns_1
mgr Monika Czarnuch
specjalności: nauczycielska i ogólna
Na przykładzie wybranych tekstów Nowego Testamentu deklinacje rzeczowników,
przymiotników i zaimków. Koniugacje (czasu aorystu, imperfectum, futurum i
perfectum); bardziej złożone związki frazeologiczne i zdania; słownictwo towarzyszące
wyjaśnieniom gramatycznym; typowe dla greki biblijnej zjawiska składniowe i cechy
stylu.
ćwiczenia
10
15
Studenci pamięciowo opanowują materiał przedstawiany na ćwiczeniach, aby go
wykorzystać w analizie gramatycznej i w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych.

Auerbach M., Golias M., Gramatyka grecka, Warszawa 1985.
Bardski K., Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa 2005.
Kalinkowski S., Hellenisti eidenai. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii,
Warszawa 2012.
Korusowie A. i K., Hellenike Glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa Kraków 1994.
Mikuła M., Hellenisti ginoskeis? Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej, Warszawa
2014.
Piwowar A., Greka Nowego Testamentu. Gramatyka, Kielce 2010.
Szamocki G., Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy, Pelplin
20052.
Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1, Warszawa 2000, t. 2, Warszawa 2001.
Popowski R., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2007.
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adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Sprawdziany w formie pisemnej
kod(-y) zajęć
GR3_fns_1
osoba(-y)
mgr Monika Czarnuch
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

nazwa

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

informacje dodatkowe

GR3_w_1

specjalności: nauczycielska i ogólna
Na kolejnych sprawdzianach materiał przerabiany na poprzednich ćwiczeniach, aż
do opanowania podstawowych wiadomości z morfologii greki biblijnej oraz
słownictwa (od 17 lekcji z K. Bardski, Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa
2005).
Ocenie podlegają zarówno postępy w zdobywaniu wiedzy, jak i wynik końcowy.
Student jest oceniany na podstawie wyników przynajmniej trzech pisemnych
sprawdzianów umiejętności rozpoznawania znaczenia słów, analizowania form
gramatycznych oraz tłumaczenia tekstów.

ocena wykonania w formie ustnej zadań realizowanych podczas ćwiczeń
kod(-y) zajęć
GR3_fns_1
osoba(-y)
mgr Monika Czarnuch
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)

kod

kod

GR3_w_2

specjalności: nauczycielska i ogólna
Student powinien sprostać wymaganiom określonym na poprzednich ćwiczeniach
w zakresie przedstawionego słownictwa i zjawisk gramatycznych.
Ocenie podlega wykorzystanie nabytej wiedzy w tłumaczeniu i analizie
gramatycznej tekstów przedstawianych na ćwiczeniach.
Student jest oceniany z przygotowania na ćwiczenia na podstawie jego aktywności
w zadaniach realizowanych w formie ustnej podczas ćwiczeń. Studenci
pamięciowo opanowują wskazany fragment biblijny, aby go wykorzystać w analizie
gramatycznej i w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych.
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Sylabus modułu:

Język łaciński 3 (11-TN-14-ŁC3)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

ks. dr Adam Tondera
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze sprawdzianów pisemnych i
odpowiedzi ustnych otrzymanych w trakcie ćwiczeń. Ewentualne oceny
niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane są do średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach.
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

ŁC3_fns_1
ks. dr Adam Tondera
nauczycielska i ogólna
- ablativus absolutus
- accusativus i nominativus duplex
- accusativus cum infinitivo i nominativus cum infinitivo
- coniunctivus
- zdania złożone
- consecutio temporum
- verba anomala i defectiva
- odpowiadające powyższym zagadnieniom gramatycznym preparowane czytanki i
ćwiczenia
- modlitwy i sentencje łacińskie
jak w opisie modułu
20
30
jak w opisie modułu
1 blok dwugodzinny x 10 spotkań
I. Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, wyd. 2 przejrz. I rozszerz.,
Katowice 2004
K. Kumaniecki (red.), Słownik łacińsko-polski, Warszawa (wiele wyd. i ciągle
wznawiany)
I. Salamonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2000
A. Wojtczak, Fides et litterae, Warszawa 1998
E. Boguszczak, Rudimenta latinitatis ecclesiasticae, Kraków 1997
M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1998 (lub J. Wikarjak,
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zajęć
informacje
dodatkowe
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Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1997)
Z. Samolewicz, Składnia łacińska, wyd. 1 popr., Bydgoszcz 2000
L. Winniczuk (red.), Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa 1995
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992
http://el2.us.edu.pl/spnjo

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

sprawdzian pisemny
kod(-y) zajęć
ŁC3_fns_1
osoba(-y)
ks. dr Adam Tondera
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

średnia arytmetyczna ocen części gramatycznej i tłumaczeniowej sprawdzianu; do
uzyskania oceny pozytywnej (dostatecznej) każdej części wymagane jest 60%
poprawnych odpowiedzi
3 krótkie (15 min.) pisemne sprawdziany, zapowiedziane wcześniej, mające na celu
weryfikację opanowania poszczególnych partii wiadomości gramatycznych (odmiany,
rozpoznawanie form, konstrukcje składniowe) oraz weryfikację znajomości
słownictwa i umiejętności tłumaczenia krótkiego tekstu

kod

odpowiedź ustna
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

ŁC3_w_1

nauczycielska i ogólna
zadany materiał zawarty w podręczniku i przerobiony na zajęciach

nazwa

kod(-y) zajęć

kod

ŁC3_w_2
ŁC3_fns_1
ks. dr Adam Tondera
pastoralna, nauczycielska i ogólna
zadane tłumaczenie tekstu przygotowane samodzielnie przez studenta w ramach
pracy własnej oraz zadane modlitwy i sentencje do opanowania pamięciowego
średnia ważona ocen części tłumaczeniowej (waga 0,6) i części pamięciowej (waga
0,4); na pozytywną (dostateczną) ocenę części tłumaczeniowej wymagane jest 60%
poprawnych odpowiedzi (informacji), a dla części pamięciowej – 90%
Każdy uczestnik ćwiczeń otrzymuje przynajmniej 2 razy ocenę za odpowiedź ustną w
formie czytania, tłumaczenia i określania form gramatycznych oraz recytacji z pamięci
zadanej modlitwy i sentencji łacińskich. Wybór odpowiadającego dokonuje się w
sposób losowy.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 48

Sylabus modułu:

Język łaciński 4 (11-TN-14-ŁC4)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

ks. dr Adam Tondera
2015/2016
letni
niestacjonarne
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze sprawdzianów pisemnych i
odpowiedzi ustnych otrzymanych w trakcie ćwiczeń. Ewentualne oceny
niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane są do średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach.
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

ŁC4_fns_1
ks. dr Adam Tondera
nauczycielska i ogólna
-tłumaczenie wybranych tekstów łacińskich
-ich analiza gramatyczna
-powtarzanie obecnych w nich zagadnień gramatycznych
-modlitwy i sentencje łacińskie
jak w opisie modułu
20
30
jak w opisie modułu
1 blok dwugodzinny w tygodniu
wskazane teksty historyczne, teologiczne, liturgiczne i prawnicze z antologii łacińskich
tekstów chrześcijańskich:
I. Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, wyd. 2 przejrz. i rozszerz.,
Katowice 2004;
S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński, Warszawa 2014;
J.A. Wojtczak-Szyszkowski, Fides et traditio, Warszawa 2006;
L. Małnowiczówna, Roma Christiana, Lublin 1986.
słowniki (do wyboru):
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992;
J. Korpanty (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1 i 2, Warszawa 2001-2003.
Missale Romanum, ed. 3, Città del Vaticano 2007;
Codex Iuris Canonici, Poznań 1984;
M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1998 (lub J. Wikarjak,
Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1997);
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Z. Samolewicz, Składnia łacińska, wyd. 1 popr., Bydgoszcz 2000;
L. Winniczuk (red.), Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa 1995.
http://el2.us.edu.pl/spnjo

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

sprawdzian pisemny
kod(-y) zajęć
ŁC4_fns_1
osoba(-y)
ks. dr Adam Tondera
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

do uzyskania oceny pozytywnej (dostatecznej) wymagane jest przeprowadzenie
poprawnego tłumaczenia tekstu wraz z rozpoznaniem form gramatycznych
przynajmniej w 60%
2 pisemne sprawdziany (30 min.), zapowiedziane wcześniej, mające na celu
weryfikację opanowania wiadomości gramatycznych (rozpoznawanie form
gramatycznych i konstrukcji składniowych) oraz umiejętności tłumaczenia tekstu
łacińskiego

Kod

odpowiedź ustna
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

ŁC4_w_1

nauczycielska i ogólna
zadany materiał przerobiony na zajęciach

nazwa

kod(-y) zajęć

kod

ŁC4_w_2
ŁC4_fns_1
ks. dr Adam Tondera
pastoralna, nauczycielska i ogólna
zadane tłumaczenie tekstu przygotowane samodzielnie przez studenta w ramach
pracy własnej oraz zadane modlitwy i sentencje do opanowania pamięciowego
średnia ważona ocen części tłumaczeniowej (waga 0,6) i części pamięciowej (waga
0,4); na pozytywną (dostateczną) ocenę części tłumaczeniowej wymagane jest 60%
poprawnych odpowiedzi (informacji), a dla części pamięciowej – 90%
Każdy uczestnik ćwiczeń otrzymuje przynajmniej 2 razy ocenę za odpowiedź ustną w
formie czytania, tłumaczenia i określania form gramatycznych oraz recytacji z pamięci
zadanej modlitwy i sentencji łacińskich.
Wybór odpowiadającego dokonuje się w sposób losowy.
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Sylabus modułu:

Pedagogika 1 (11-TN-14-PPPe1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa jest wynikiem kolokwiów pisemnych, wypowiedzi ustnych i
rozmowy końcowej weryfikującej opanowanie wiedzy przedmiotowej

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

PPPe1_fns_1
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
Celem modułu jest poznanie aktualnej wiedzy na temat pedagogiki. Omówione
zostaną takie zagadnienia, jak: pedagogika jako nauka, terminologia, metody badań,
antropologiczne podstawy wychowania, elementy historii wychowania, współczesne
systemy wychowawcze wychowanie chrześcijańskie. Nauczanie Kościoła na temat
wychowania.
wykład
30
120
Lektura obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy
Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu
pedagogiki
H. Krzysteczko, Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny, Katowice
2000.Mitek E. Pedagogika dla teologów, Wrocław 2002
H. Krzysteczko, Pedagogika. Skrypt dla studentów teologii (dostępny w formie
elektronicznej)
Gravissimum educationis, Deklaracja o wychowaniu chrzęcijańskim, w: Sobór
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967, s. 471-505.
S. Kunowski: Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1993.
S. Juszczyk, Statystyka dla pedagogów. Zarys wykładu, Toruń 2006.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
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Wydział Teologiczny
nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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PPPe1_w_1
PPPe1_fns_1
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę
Ocenia podlegają pisemne kolokwia, ustna wypowiedź
Studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Natomiast na koniec
semestru ma miejsce rozmowa zaliczeniowa, mająca na celu weryfikacje
przekrojowego opanowania materiału
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Sylabus modułu:

Psychologia 2 (11-TN-14-PPPs2)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć

literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

PPPs_fns_1
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
Elementy psychologii rozwojowej. Cechy rozwoju osobowości na poszczególnych
etapach edukacyjnych
jak w opisie modułu
30
70
Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy
Wkład, filmy naukowe i instruktarzowe, wykonane na podstawie materiału zebranego
ćwiczeń i warsztatów Theatrum z udziałem studentów, wykładowców i innych osób
zainteresowanych psychodramą i innych form praktyki psychologicznej.
Makselon J,. (red), Psychologia dla teologów, Kraków 1995; Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995; Hall C. S., Lindzey G., Teorie osobowości, Warszawa
1994; Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1995; Masłow A.
H., Motywacja i osobowość, Warszawa 1990; Chlewiński Z. (red.), Psychologia religii
Lublin 1982; Wulff D. M., Psychologia religii, Warszawa 1999, Zimbardo Ph.,
Psychologia i życie. Warszawa 1999.

nazwa

kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)

PPPs_fns_2
Ks. dr Krzysztof Sosna

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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Elementy psychologii rozwojowej wychowawczej. Dynamika małej grupy i jej
uwarunkowania. Praca z uczniami na poszczególnych etapach edukacyjnych i w
szczególnych sytuacjach edukacyjnych
jak w opisie modułu
15
85
Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy
ćwiczenia, obejmujące pracę w grupach wykorzystaniem poznanego materiału
H. Krzysteczko, Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny, Katowice,
2000; Poradnictwo duszpasterskie, Katowice 1998;

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

kolokwium

PPPs_w_1
PPPs_fns_1
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

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

weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

Ocenia podlegają pisemne kolokwia, ustna wypowiedź, oraz wywiad
Studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Natomiast na koniec
semestru ma miejsce rozmowa zaliczeniowa, mająca na celu weryfikacje
przekrojowego opanowania materiału;

nazwa

kod

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

PPPs_w_2
PPPs_fns_1
Ks. dr Krzysztof Sosna

Weryfikacja wiedzy materiału obowiązującego w ramach ćwiczeń
Ocenie podlegają prace pisemne oraz wypowiedzi ustne
Studenci piszą prace po przerobieniu poszczególnych części materiału;
Ocenie podlegają ustne wypowiedzi na opracowane tematy
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Sylabus modułu:

Emisja głosu (11-TN-14-PPR)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl)
2015/2016
letni
niestacjonarne
kolokwium pisemne

Średnia ważona: sprawdzenie umiejętności wydłużenia frazy wydechowej w
czasie oddechu fonacyjnego (5O%),
Odczytanie tekstu liturgicznego (50%)

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

PPR_fns_1

Wykład kursowy
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

ćwiczenia

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl)
Fizjologia ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami prawidłowości
oddechu, artykulacji i modulacji głosu, reguły dotyczące poprawnego posługiwania się
mową ojczystą, zasady przemawiania i zachowania się w wystąpieniach publicznych
Wykład kursowy, bezpośredni przekaz określonej wiedzy stanowiącej przedmiot
emisji głosu z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych
15
20
lektura uzupełniająca, przygotowanie wypowiedzi ustnej zgodnie z zasadami
wypowiedzi publicznej
Sala wykładowa - bezpośredni przekaz określonej wiedzy stanowiącej przedmiot
emisji głosu
Klemensiewicz Z., (oprac.) Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków 1988.
Styczek I., Logopedia, Warszawa 1980.
Gałkowski T., Jastrzębowska G., (red.), Logopedia, Opole 1999.
Kram J., Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995.
Zielińska H, Kształcenie głosu, Lublin 1996.
platforma e-learningu: strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

kod

PPR_fns_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl)
Student poznaje znaczenie formalnej strony wypowiedzi ustnej (przekazu
homiletycznego, katechetycznego itp.) oraz zdobywa umiejętności praktycznego
wykorzystania reguł retorycznych w celu skuteczniejszego oddziaływania na
słuchaczy.
wyćwiczenie poszczególnych elementów wypowiedzi ustnej wypowiedzi ustnej
15
30
kontynuacja ćwiczeń prowadzonych podczas zajęć
ćwiczenia audytoryjne - wyćwiczenie poszczególnych elementów wypowiedzi ustnej

platforma e-learningu: strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
PPR_fns_1
osoba(-y)
Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl)

kod

PPR_w_1

przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

Wymagania wstępne: Brak wad i zaburzeń mowy w stopniu znacznym
weryfikacja wiedzy w oparciu o treść zajęć
kolokwium pisemne – koniec semestru

wygłoszenie tekstu pisanego, wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć
PPR_w_2, PPR_w_3
osoba(-y)
Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl)

Kod

PPR_w_2 i 3

przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Wymagania wstępne: Brak wad i zaburzeń mowy w stopniu znacznym
sprawdzenie umiejętności wydłużenia frazy wydechowej w czasie oddechu
fonacyjnego, odczytanie tekstu liturgicznego
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przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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Ocena poprawnego posługiwania się mową ojczystą, przestrzeganie zasad
przemawiania i zachowania się w wystąpieniach publicznych na końcu semestru
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Sylabus modułu:

Patrologia (11-TN-14-PTR)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

Ks. dr hab. Andrzej Uciecha andrzej.uciecha@wp.pl
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Średnia arytmetyczna trzech ocen: z ćwiczeń (wygłoszenie tekstu pisanego, testkolokwium) oraz z wykładów (test). Ewentualne oceny niedostateczne –
następnie poprawione – również wliczane są do średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Patrologia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

PTR_fns_1
ks. dr hab. Andrzej Uciecha
Poznanie podstawowych pojęć patrystycznych; poznanie literatury okresu
patrystycznego, jej form literackich i zagadnień teologicznych; poznanie specyfiki
literatury okresu patrystycznego w konfrontacji z literaturą pogańską, judaistyczną i
heretycką; poznanie myśli patrystycznej wczesnego chrześcijaństwa w kontekście
społeczno-kulturowych przemian
Wykład: jak w opisie modułu
20
50
praca ze wskazaną literaturą przedmiotu (B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum.
P.Pachciarek, Warszawa 1990) obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy w
zakresie wskazanych zagadnień podstawowych oraz lekturę wybranych tekstów
poszerzających wiedzę
Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ
B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P.Pachciarek, Warszawa 1990
A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993.
M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej I-II, Warszawa 1975-1982
Wskazana przez nauczyciela przedmiotu

kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Patrologia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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PTR_fns_2
mgr lic.Joanna Pakuza grynjoanna@gmail.com
Poznanie procesu kształtowania się i rozwoju chrześcijańskiej teologii i organizacyjnej
tożsamości Kościoła począwszy od literatury Ojców Apostolskich przez apologetów aż
do pełnego rozwoju literacko-teologicznego dzieł św. Augustyna z Hippony.
Ćwiczenia: analiza (streszczenie + komentarz + aktualizacja) podanych wcześniej
tekstów źródłowych dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i form
religijności Kościoła starożytnego
10
70
przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów oraz
opracowanie analityczno-syntetycznego opisu do wskazanego wcześniej tekstu
Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ
Serie: Pisma Ojców Kościoła (POK), Poznań 1924nn.
Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), Warszawa 1969nn.
Ojcowie Żywi (OŻ), Kraków 1978nn.
Źródła Myśli Teologicznej (ŹMT), Kraków 1996nn.
Biblioteka Ojców Kościoła (BOK) Kraków 1992nn.
Wskazana przez nauczyciela przedmiotu

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

egzamin
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

PTR_w_1
PTR_fns_1
dr hab. Andrzej Uciecha

Zaliczenie przez studenta treści poznanych na wykładzie / ćwiczeniach (zgodnie z
realizowanym programem)
Opanowanie wiedzy w oparciu o treść wykładów i wiadomości z podręcznika w
stopniu dostatecznym (B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P.Pachciarek, Warszawa
1990); krytyczny komentarz i analiza porównawcza treści zadanych lektur w stopniu
dobrym i bardzo dobrym;
umiejętność celowego posługiwania się różnorodnymi metodami argumentacji w
stopniu bardzo dobrym. Test końcowy z wykładów: 20 pytań otwartych i
zamkniętych: do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest zdobycie połowy + 2
pkt, czyli 22 pkt)
Test końcowy: 30.01.2016 godz. 9.00, s. 205/5. Ocena zgodnie z kryterium j.w.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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nazwa

Wygłoszenie przygotowanych analiz
kod(-y) zajęć
PTR_fns_2
osoba(-y)
mgr lic.Joanna Pakuza
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kod

PTR_w_2

przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

umiejętność posługiwania się metodą analityczno-historyczną
sprawdzenie umiejętności samodzielnego przygotowania przez studenta
określonego problemu w wyznaczonym temacie pracy pisemnej, w której
wydarzenia historyczne odczytywane są jako przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
Omówienie przygotowanego tekstu z nauczycielem przedmiotu, ocena
komentarza wygłoszonego samodzielnie; przewiduje się kolokwium pisemne w
terminie wcześniej podanym
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Sylabus modułu:

Wstęp do Pisma Świętego (11-TN-14-WdP)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

dr Beata Urbanek
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 50% z WdP_w_1, 25% z
WdP_w_2, 25% z WdP_w_3. Negatywna ocena z WdP_w_1 , WdP_w_2 lub z
WdP_w_3 skutkuje negatywną oceną końcową modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

WdP_fns_1
dr Beata Urbanek
Podstawowe informacje o Biblii. Natchnienie biblijne: dane biblijne, rozumienie,
skutki. Kanon: pojęcie, historia kształtowania się kanonu, kanon w innych Kościołach.
Literatura pozabiblijna: apokryfy, teksty qumrańskie i pisma żydowskie. Tekst Pisma
Świętego: języki biblijne, dzieje tekstu, przekłady starożytne, krytyka tekstu.
Hermeneutyka: noematyka (sensy biblijne) i heurystyka (zasady odnajdywania sensu).
wykład
10
65
Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu poszerzającą wiedzę z wykładów.
1. Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum.
2. Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań - Warszawa 2008.
1. Biblia w dokumentach Kościoła. Wybór tekstów i komentarz, red. H. Lempa H.,
Wrocław 1997
2. Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa
2001.
3. Kudasiewicz J., Teologiczno-praktyczny wstęp do Pisma świętego, Lublin 1995.
4. Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.
5. Paciorek, A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 1999 .
6. Pietkiewicz, R., Gdy otwierasz Biblię, Wrocław 2000.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
nazwa

kod

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

WdP_w_1
WdP_fns_1
dr Beata Urbanek

Tezy do egzaminu stanowią uszczegółowienie tematów podanych w treściach
zajęć i są sformułowane w sposób pozwalający na weryfikację zarówno
pamięciowego opanowania materiału, jak i jego samodzielnego zrozumienia.
Do zaliczenia egzaminu należy zdobyć co najmniej 50% punktów za poprawne
odpowiedzi.
Student otrzymuje zestaw pytań: test wielokrotnego wyboru, typu prawda/fałsz,
pytania otwarte. Podczas odpowiedzi nie można korzystać z Pisma Świętego. Czas
odpowiedzi do 30 min.

nazwa

kod

test

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

WdP_w_2
WdP_fns_4
dr Beata Urbanek

Znajomość zadanego materiału zdobytego na podstawie lektur, w tym
dotyczących kanonu (kanonów), kolejności ksiąg biblijnych, skrótów ksiąg
biblijnych według Biblii Tysiąclecia.
Zdobycie co najmniej 50% punktów za poprawne odpowiedzi.
Krótki test pisemny na początku zajęć (do 15 minut).
Możliwość jednorazowej poprawy na konsultacjach.

nazwa

kod

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

str. 61

WdP_w_3
WdP_fns_4
dr Beata Urbanek

Umiejętność posługiwania się Pismem Świętym z zastosowaniem najważniejszych
metod jego interpretacji.
Ocena zależna od stopnia poprawności zrozumienia zasad hermeneutycznych i
praktycznego ich użycia podczas lektury Biblii.
Zaprezentowanie zastosowania metod interpretacji tekstu na wybranym
fragmencie Pisma Świętego.
Możliwość jednorazowej poprawy na konsultacjach.
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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
rok IV
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Liturgika fundamentalna (11-TN-12-LF)
Prawo kanoniczne – Normy ogólne i lud Boży w prawie kanonicznym (11-TN-12-PK1)
Historia teologii (11-TN-12-SPOE)
Współczesne zagadnienia teologii moralnej (11-TN-12-SPOF)
Teologia dogmatyczna – człowiek w Chrystusie (11-TN-12-TDA)
Teologia dogmatyczna – Bóg Jezusa Chrystusa (11-TN-12-TDB)
Teologia dogmatyczna – Jezus Chrystus (11-TN-12-TDCH)
Teologia dogmatyczna – Kościół Chrystusowy (11-TN-12-TDE)
Teologia moralna fundamentalna (11-TN-12-TMF)
Teologia moralna życia religijnego (11-TN-12-TMR)
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Sylabus modułu:

Liturgika fundamentalna (11-TN-12-LF)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Sposób zaliczenia modułu, realizowanego na drodze wykładu i ćwiczeń, ustalany
jest na pierwszym spotkaniu ze studentami w danym roku akademickim. Polega
na sprecyzowaniu, jak zweryfikowane zostanie to, czy i w jakim stopniu
wcielone zostały w czyn efekty kształcenia przyjęte dla kierunku "teologia" (w
odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). Ze strony
prowadzącego zajęcia proponowany jest pisemny test, mający na celu
weryfikację wyłożonego podczas wykładów i uzupełnionego lekturą stosownej
literatury oraz dokumentów kościelnych materiału. W odniesieniu do ćwiczeń
liczyć się będzie treść przedłożenia przygotowanego przez studentów na zadany
temat, jak też sposób zaprezentowania się każdego ze studentów przed grupą.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta

organizacja zajęć

LF_fns_1
Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło
Liturgia zespołem znaków uświęcenia i kultu; Przedmioty i szaty stosowane w liturgii;
Rodzaje postaw i gestów stosowanych w liturgii; Liturgiczne przestrzenie i ich
ukształtowanie; Elementy naturalne w liturgii
Jedną z najistotniejszych metod dydaktycznych w odniesieniu do omawianych
ćwiczeń, będzie uczestnictwo w ćwiczeniach, które studenci powinni potraktować
jako obowiązkowe - i to nie tylko wtedy, gdy będą referować przygotowane przez nich
wystąpienia na forum całej grupy ćwiczeniowej, ale też w każdym innym terminie, na
jaki zaplanowane zostały ćwiczenia do wykładu zatytułowanego "Liturgika
fundamentalna". Obecność i zaangażowanie w przebieg ćwiczeń będą miały wpływ na
ostateczną ocenę pod koniec semestru.
5
10
Każdy ze studentów przygotowywać będzie w grupie dwóch osób materiał na zadany
temat. Materiał ten w postaci ustnego przedłożenia ubogaconego multimedialną
prezentacją przedstawi wraz z drugą osobą w wyznaczonym terminie pozostałym
studentom grupy
Na ćwiczenia przewidzianych jest przez program 5 godzin. Na pierwszym zjeździe
zostały one rozłożone na następujące terminy: 23 X; 6 XI; 20 XI; 27 XI; 11 XII 2015
roku. Na ćwiczenia przeznaczone będzie ostatnie 45 min. każdego ze zjazdów
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literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

wspomnianych pięciu terminów. Podczas tych 45 min. swoje referaty prezentować
będą dwie osoby wg ustalonego na pierwszym zjeździe porządku. Zaliczenie nastąpi
na podstawie zaprezentowania się każdego ze studentów na przewidzianych w
odpowiednich terminach spotkaniach w grupach ćwiczeniowych
T. Sinka, Symbole liturgiczne, Kraków 1991; R. Guardini, Znaki święte, Wrocław 1982;
S. Czerwik, Symbole wspólnototwórcze w celebracji Eucharystii, "Studia Theologica
Varsaviensia" 2 (2000), s. 67-105; Elementy naturalne w liturgii, w: B. Nadolski,
Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 129-134; Przedmioty
liturgiczne, w: B. Nadolski, Liturgika, t. 1, s. 135-143; R. Falsini, Gesty i słowa Mszy
Świętej, aby lepiej je rozumieć, Kraków 2012; B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii,
Kraków 2009; J.A. Superson, Ołtarz, krzyż i kierunek zanoszonych modlitw, Kraków
2014; G. Klaja, Sakralność świątyni chrześcijańskiej, Kraków 2008; G. Klaja, Ołtarz w
świetle teologii, Kraków 2008; H. Nadrowski, Sacrum przestrzeni kościelnych, Kielce
2005; H. Nadrowski, Budowa kościoła. Aspekt teologiczny i pastoralny, Poznańskie
Studia Teologiczne 17 (2004), s. 265-303; R. Walczak, Symbolika i wystrój świątyni
chrześcijańskiej, Włocławek 2011; B. Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza,
Kraków 2008; J. Pasierb, Ołtarz chrześcijański, historia i symbolika, Studia Theologica
Varsaviensia 6 (1968), fac. II, s. 17–28; B. Nadolski, Ambona. Historia, znaczenie,
symbolika, Kraków 2008; stosowne hasła w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski,
Poznań 2006
B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989; T. Sinka, Zarys
liturgiki, Kraków 1994; A.J. Znak, Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Oleśnica
1992; M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999

nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
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LF_fns_2
Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło
Moduł "Liturgika fundamentalna" zapoznaje studentów z następującymi
zagadnieniami: Pojęcie i definicja liturgii oraz jej treści teologiczne; Historyczne linie
rozwoju liturgii; Rodziny liturgiczne w Kościele Wschodnim i Zachodnim; Liturgia
przed Soborem Trydenckim; Charakterystyka liturgii po Soborze Trydenckim; Ruch
liturgiczny; Reforma liturgii na Soborze Watykańskim II; Obecność Chrystusa w liturgii;
Liturgia jako uświęcenie ludzi i kult składany Bogu Ojcu - w obecnym czasie dziejów
zbawienia; Pojęcie i cechy zgromadzenia liturgicznego; Liturgika jako systematyczna
refleksja nad liturgią.
Wykład kursoryczny, polegający na bezpośrednim przekazie określonej wiedzy z
zakresu liturgiki fundamentalnej, z wykorzystaniem stosownych pomocy
20
25
Wskazaną jest rzeczą, by studenci uczestniczyli systematycznie w opisywanym
wykładzie, zdobywając na tej drodze niezbędną wiedzę z zakresu objętego wykładem,
jak też zapoznając się z podstawową i uzupełniającą literaturą przedmiotu. Z tej
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organizacja zajęć

literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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literatury powinien każdy ze studentów wybrać i równolegle do wykładu
przestudiować pozycje, które wzbudzają w nim największe zainteresowanie i dają
szansę na wszechstronne opanowanie problematyki, jak też – tym samym – na dobre
przygotowanie się do testu, przez jaki każdy będzie musiał przejść, by zaliczyć moduł
na końcu semestru
Na wykład przewidzianych jest przez program 20 godzin. Odbędą się one w
następujących blokach: 16 X 2015 cztery godz.; 23 X, 6 XI, 20 XI, 27 XI 11 XII 2015 roku
po trzy godz. Jedno, ostatnie spotkanie przeznaczone będzie na rozwiązanie
końcowego testu.
B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989; T. Sinka, Zarys
liturgiki, Kraków 1994; A.J. Znak, Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Oleśnica
1992; M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999; B. Nadolski, Wprowadzenie do
liturgii, Kraków 2004, s. 11-26; 110-126; 145-201; 307-355; S. Czerwik, Słudzy
Chrystusa - szafarze Bożych misteriów, Kielce 2004 (strony: od 41 do 62); S. Czerwik,
Teologia liturgii w ujęciu konstytucji "Sacrosanctum Concilium" i w całokształcie dzieła
Soboru Watykańskiego II, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 41,2 (1988), s. 155-168; S.
Czerwik, Teologia liturgii, "Ateneum Kapłańskie" 66,1 (1974), s. 92-104;
M. Pisarzak, Nazwy liturgii na Zachodzie, "Liturgia Sacra" 8,1 (2002), s. 43-57; S.
Czerwik, Liturgia w formacji kapłanów według nauki Soboru Watykańskiego II,
"Roczniki Teologiczne" 50,8 (2003), s. 91-115; S. Czerwik, Medytacja nad encykliką
"Mediator Dei" w 50 lat po jej ogłoszeniu (20 XI 1947), w: Liturgia Domus Christiana,
red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 324-351; S. Koperek, Aktualne postulaty encykliki
"Mediator Dei", w: Liturgia Domus Christiana, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 352372; B. Migut, Teologia i liturgia. Teologiczna nauka o liturgii w niemieckim obszarze
językowym. Geneza i założenia teoretyczne, w: "Teologiczne Studia Siedleckie" 12
(2015), s. 253-266; K. Filipowicz, Liturgia jako zbawczy dialog i święta wymiana,
"Warszawskie Studia Teologiczne" 24,1 (2011), s. 133-142; P. Gabara, Liturgia jako
proces komunikowania, w:
http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a58/Anamnesis58-4b%20str.65-68.pdf;

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Zaliczenie w formie pisemnego testu
kod(-y) zajęć
LF_fns_1; LF_fns_2
osoba(-y)
Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło

kod

LF_w_1

przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

Uczestnictwo wszystkich studentów w wykładach dla nich przeznaczonych jest jak
najbardziej wskazane. Będzie ono miało niewątpliwy wpływ na zdobycie
odpowiedniej wiedzy, która na zakończenie semestru zostanie poddana weryfikacji.
Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe - i to nie tylko wtedy, gdy dana
studentka czy dany student będą referowali przygotowane przez nich wystąpienia na
forum całej grupy ćwiczeniowej, ale też w każdym innym terminie, na jaki
zaplanowane zostały ćwiczenia do wykładu zatytułowanego "Liturgika
fundamentalna".
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kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

str. 66

Kryteriami oceny i weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia, w postaci wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych, będzie pozytywne rozwiązanie zadań
postawionych przed studentami w ustalonym na pierwszym spotkaniu teście, jaki
trzeba będzie rozwiązać na zakończenie semestru. Test ten wyposażony będzie w
pytania odnoszące się do przedłożonych w semestrze treści. Kryterium oceny na
ćwiczeniach będzie treść i sposób przedstawionego na spotkaniach ćwiczeniowych
przedłożenia, przygotowanego przez poszczególnych studentów
Efekty zdobyte dzięki wykładowi zweryfikowane będą na ostatnim z przewidzianych
programem spotkaniu, na drodze przygotowanego przez wykładowcę testu.
Zaliczenie wykładu nastąpi na podstawie zdobycia wymaganej i ustalonej ze
studentami liczby punktów. Ćwiczenia zaliczane będą na podstawie prezentowanego
przez poszczególnych studentów, a przygotowanego wcześniej przez nich
przedłożenia, ilustrowanego ubogacającą prezentacją multimedialną
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Sylabus modułu:

Prawo kanoniczne – Normy ogólne i lud Boży w prawie
kanonicznym (11-TN-12-PK1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

dr Rafał Dappa
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Odpowiedź ustna (dopuszczenie do odp. warunkowane jest zaliczeniem
ćwiczeń). W drugim terminie otrzymać można maksimum ocenę dobrą, a w
trzecim – maksimum dostateczną.
W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

PK1_fns_1
dr Rafał Dappa
wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego; zapoznanie z terminologią prawniczą;
nakreślenie celu i roli prawa w Kościele; powstanie i rozwój ustawodawstwa Kościoła
katolickiego; analiza wybranych norm zawartych w I i II księdze Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 roku (omówione zostaną wybrane kanony Norm ogólnych oraz
zagadnienia: chrześcijanin osobą w Kościele, osoby świeckie i duchowne,
stowarzyszenia wiernych, typologia i normy ogólne o instytutach życia
konsekrowanego, przepowiadanie a Urząd Nauczycielski Kościoła, hierarchiczny ustrój
Kościoła [Biskup Rzymski, Kolegium Biskupów, określenie Kościołów partykularnych i
urzędu biskupiego], synodalność, teologiczno-prawne ujęcie parafii i urzędu
proboszcza oraz wikariusza); uzupełniająco zapoznanie z niektórymi normami III księgi
KPK w odniesieniu do Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
Jak w opisie modułu
10
40
praca z zadaną literaturą przedmiotu
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., księga I oraz księga II
Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Sacrae disciplinae leges z dnia 25 stycznia 1983r.
Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Universi Dominici gregis z dnia 22 lutego 1996r.
J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom I, Poznań
2003.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, tom II/1 (Lud Boży),
Poznań 2005 oraz tom II/2 (Lud Boży), Poznań 2006.
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Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia ks. Marek
Łuczak, Katowice 2010;
L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999.
G. Ghirlanda, Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, tom I, Zagadnienia
wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985.
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, tom II, Lud Boży jego
nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2010.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

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

PK1_w_1
PK1_fns_1
Koordynator modułu

znajomość treści przybliżanych w czasie wykładów oraz zadanych w ramach
samodzielnej pracy studenta
Znajomość przepisów prawa i ich interpretacji
Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy
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Sylabus modułu:

Historia teologii (11-TN-12-SPOE)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Jacek Kempa
2015/2016
letni
niestacjonarne
średnia ważona ocen cząstkowych. Wartości wagi: egzamin – 4, praca pisemna
–2, wypowiedź ustna (ćwiczenia) –1. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe
tylko po uzyskaniu pozytywnej oceny z obu pozostałych form weryfikacji.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

SPOE_fns_1
Jacek Kempa
Moduł ma za zadanie zapoznanie studenta z rozwojem myśli chrześcijańskiej, w tym
różnych sposobów jej uprawiania, a zwłaszcza specyfiki metodologicznej
charakterystycznej dla każdego z omawianych okresów jej historii. Głównym
sposobem wprowadzania studenta w znajomość tej historii jest prezentacja, ze
szczególnym uwzględnieniem kontekstu historyczno-kulturowego, najważniejszych
postaci i dzieł teologicznych. Ma to doprowadzić studenta do lepszego rozumienia
współczesnej myśli teologicznej. wykład wprowadzający w problematykę,
systematyzujący główne nurty w teologii, zawierający wskazówki i wyjaśnienia
dotyczące samodzielnej lektury.
wykład
15
80
praca własna z lekturą obowiązkową oraz dodatkową, opracowanie przyswojonych
treści w oparciu o strukturalne i syntetyczne informacje z wykładu, przygotowanie do
egzaminu
Historia teologii (liczni autorzy i tłumacze), t. 1-4. Kraków 2003-2008.
Pelikan, J., Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, Kraków 2008.

kod
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ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

SPOE_fns_2
Jacek Kempa
Wprowadzenie do analizy tekstów źródłowych. Analiza trendów myślowych na
przestrzeni wieków na wybranych przykładach, prezentacja i weryfikacja wyników
Praca z tekstami źródłowymi: analiza porównawcza, dyskusja problemów,
przygotowanie pracy pisemnej.
5
50
samodzielna analiza wskazanych tekstów źródłowych, przygotowanie do pracy na
ćwiczeniach, przygotowanie pracy pisemnej
Teksty źródłowe, podane w ramach zajęć.
patrz: literatura do wykładów

nazwa

kod

konwersatorium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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SPOE_fns_3
Jacek Kempa
dyskusja problemów szczegółowych pojawiających się na zajęciach obu typów w
ramach modułu, uporządkowana wg przydzielonych zadań
dyskusja, szczegółowe wskazówki bibliograficzne
10
5
przygotowanie do wystąpienia ustnego
jak w wykładzie.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

egzamin ustny

kod

SPOE_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

SPOE_fns_1
Jacek Kempa

Treść wykładów i zagadnień zadanych w ramach lektury obowiązkowej. Zakres treści
określony w tezach na egzamin
Stopień opanowania wiedzy i umiejętność wskazania powiązań między nurtami
myślowymi na przestrzeni czasu. Minimum: podstawowa wiedza o węzłowych
punktach rozwoju doktryny, umiejętność wskazania na elementy ciągłości i
przełomów w tym rozwoju. Ocena bardzo dobra: rozbudowana wiedza o charakterze
poszczególnych epok i poglądach głównych ich przedstawicieli.
egzamin ustny wg podanych tez

nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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SPOE_w_2
SPOE_fns_2
Jacek Kempa

Praca pisemna dotyczy analizy rozwoju jednego z wybranych/zadanych elementów
doktryny
minimum: poprawny opis historycznego przebiegu debat i ich rezultatów. Ocena
bardzo dobra: poprawne, pogłębione wskazanie elementów rozwoju doktryny z
uwzględnieniem okoliczności historycznych.
praca powinny być oddana na 3 tygodnie przed terminem egzaminu.

nazwa

kod

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

SPOE_w_3
SPOE_fns_3
Jacek Kempa

Wykorzystanie wiedzy zdobywanej w ramach zajęć w tym module.
Umiejętność jasnego formułowania problemów, porównywania nurtów ideowych
z różnych epok.
bezpośrednia (na zajęciach) ocena poziomu wypowiedzi.
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Sylabus modułu:

Współczesne zagadnienia teologii moralnej (11-TN-12-SPOF)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Ks. dr Grzegorz Ciuła
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa jest tożsama z oceną z wykładu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Współczesne zagadnienia teologii moralnej - wykład
SPOF_fns_1
prowadzący
Ks. dr Grzegorz Ciuła
grupa(-y)
Wszyscy studenci
treści zajęć
1. Współczesny kontekst refleksji o małżeństwie i rodzinie.
2. Sytuacje szczególne w życiu przedmałżeńskim i małżeńskim.
3. Małżeństwo i bezżeństwo w ramach powołania chrześcijańskiego.
4. Zagadnienie kobiecości i męskości z perspektywy teologicznej i psychologicznej.
5. Problematyka seksualności w świetle antropologii chrześcijańskiej.
6. Kształtowanie właściwej postawy wobec ciała.
7. Ocena wybranych zachowań seksualnych z punktu widzenia teologii moralnej.
8. Zadania rodziny chrześcijańskiej.
metody
Analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny i zespołowe przeprowadzanie
prowadzenia zajęć
analizy różnych zjawisk społecznych z perspektywy teologicznomoralnej.
liczba godzin
15
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

35
Przygotowanie do egzaminu ustnego z zakresu przedstawianych na wykładzie treści i
przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej wskazanego problemu.
Jan Paweł II, List do Rodzin, Watykan 1994.
Drożdż A., Kurzela P. (red.), Rodzina wartością – wartość rodziny, Katowice 2009.
Grześkowiak J., Tajemnica jest to wielka. Sakramentalne przymierze małżeńskie,
Opole 2010.
Marcol A., Etyka życia seksualnego, Opole 1998.
Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny,
Kraków 2002.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
nazwa

kod

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

SPOF_w_1
SPOF_fns_1
Ks. dr Grzegorz Ciuła
Wszyscy studenci
Wiedza zdobyta na wykładach
Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F)
Odpowiedź na jedną spośród kilkunastu wskazanych uprzednio tez obejmujących cały
zakres materiału. Ocena końcowa uzyskana na podstawie średniej ocen: z zaliczenia
ustnego i pracy pisemnej.

nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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SPOF_w_3
SPOF_fns_1
Ks. dr Grzegorz Ciuła
Wszyscy studenci
Treści merytoryczne przedstawionych na wykładach zagadnień oraz wnioski własne
Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F)
Pisemna praca zaliczeniowa na wskazany wcześniej temat. Ocena końcowa uzyskana
na podstawie średniej ocen: z zaliczenia ustnego i pracy pisemnej.
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Sylabus modułu:

Teologia dogmatyczna – człowiek w Chrystusie (11-TN-12-TDA)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Jacek Kempa
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
średnia ważona z weryfikacji wszystkich efektów kształcenia. Wagi: egzamin
ustny: 4, praca pisemna 2, konwersatorium 1

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

TDA_fns_1
Jacek Kempa
Ponieważ na treści składa się materiał kilku typowych, ale zazębiających się traktatów
dogmatycznych (antropologii, charytologii, eschatologii), to wiodącą rolę będzie
pełniła antropologia z jej centralnymi tematami: problem początków człowieka,
struktura bytowa, imago Dei, grzech pierworodny, nowe życie w Chrystusie,
eschatologiczne spełnienie. Wśród nich oś wykładu będzie stanowiła idea imago dei.
W obrębie tych poszczególnych tematów wykład obejmie biblijne podstawy, rozwój
historyczno-dogmatyczny i systematyczne ujęcie zagadnienia.
wykład, wspierany prezentacjami. Możliwość dyskusji. Obowiązkowa i zalecana
lektura własna. Wymiana materiałów oraz moderowana dyskusja na platformie
wsparcia dydaktyki.
25
60
praca własna z lekturą obowiązkową oraz dodatkową, samodzielna praca z tekstami
źródłowymi, opracowanie treści wykładu, przygotowanie do egzaminu,
A. Scola, G. Marengo, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005 lub G.
Langemeyer, Antropologia teologiczna, Kraków 2000 + Georg Kraus, Nauka o łasce.
Zbawienie jako łaska, Kraków 1999. Tadeusz Dionizy Łukaszuk, Ostateczny los
człowieka i świata. W swietle wiary katolickiej, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków
2006
G. Greshake, Wprowadzenie do nauki o łasce, przeł. S. Jopek, Kraków 2005.
J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2005.
H. de Lubac, O naturze i łasce, przeł. J. Fenrychowa, Kraków 1986;
A. Zuberbier, Relacja natura – nadprzyrodzoność, Warszawa 1973
A. Napiórkowski, Usprawiedliwienie grzesznika. Czy potępienia doktrynalne z XVI w.
zachowują nadal swoją ważność?, Kraków 1998;
D. Oko, Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej,
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Kraków 1997
Lucjan Balter, Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 2010.
Adolphe Gesché, Człowiek, Poznań 2005.
M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji, Tarnów 1996

nazwa:

kod

konwersatorium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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TDA_fns_2
Jacek Kempa
Dyskusja problemów szczegółowych pojawiających się na zajęciach wszystkich typów
w ramach modułu. Tematy przewidziane bezpośrednio: ocena nurtu „intelligent
design”, zrozumienie problemu dwudziestowiecznej „eschatologicznej burzy”
(eschatologiczne konsekwencje jedności duchowo-cielesnej człowieka). Istotne jest
nachylenie rozmowy ku dialogowi „ad extra”.
dyskusja kluczowych zagadnień, powstających na styku antropologii teologicznej i
dziedzin pozateologicznych; referaty wprowadzające.
5
30
przygotowanie do dyskusji przez własną lekturę, przygotowanie referatu,
jak dla wykładu, ewentualnie przydzielana indywidualnie

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

egzamin
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

TDA_w_1
TDA_fns_1
Jacek Kempa
1
1. Znajomość treści podstawowych traktatów, umiejętność przedstawienia tych
zagadnień teologicznych w kontekście kluczowych elementów współczesnego stanu
wiedzy o człowieku.
2. Praca pisemna na zadany temat, wybrany z puli tematów. Termin oddania: 3
tygodnie przed egzaminem. Ocenie podlega poziom merytoryczny i językowy.
Egzamin ustny: stopień zaawansowania w wiedzy. 3.0: Wiedza podstawowa o
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przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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treściach przedmiotu wraz z umiejętnością wpisania jej w kontekst historyczny. 4,05,0: Zaawansowana wiedza o treściach przedmiotu i umiejętność przedstawienia tych
zagadnień teologicznych w kontekście kluczowych elementów współczesnego stanu
wiedzy o człowieku. Ocenie pracy pisemnej podlega poziom merytoryczny i językowy.
egzamin ustny oraz weryfikacja pracy pisemnej

nazwa

kod

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

TDA_w_2
TDA_fns_2
Jacek Kempa
1
Wiedza z wykładów i umiejętność przedstawienia problemów dyskutowanych.
Minimum: Znajomość treści dyskutowanych. Optimum: umiejętność zajęcia
stanowiska i uzasadnienia go w dyskusji.
Sprawdzian ustny

nazwa

kod

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

TDA_w_3
TDA_fns_1
Jacek Kempa

Przygotowanie pracy pisemnej
Student wybiera temat do opracowania z puli tematów. Może też
zaproponować własny.
Samodzielna praca studenta, możliwe konsultacje z prowadzącym w ramach
dyżuru dydaktycznego.
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Sylabus modułu:

Teologia dogmatyczna – Bóg Jezusa Chrystusa (11-TN-12-TDB)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Średnia ważona: 60 % wykłady, 40 % ćwiczenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje dodatkowe

TDB_fns_1
dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)
Rozwój dogmatu trynitarnego oraz jego współczesne linie rozwoju. Nauka o Bogu
jedynym - główne punkty ciężkości współczesnej teologii. Nauka o stworzeniu - rozwój
doktryny o stworzeniu, współczesne problemy dotyczące rozumienia rzeczywistości
stworzonej (ekoteologia), relacje Bóg-świat-człowiek.
Jak u opisie modułu.
30 godzin
30 godzin
praca własna z lekturą obowiązkową oraz dodatkową, opracowanie treści wykładu,
przygotowanie do egzaminu.
Zajęcia będą przeprowadzane w następujących terminach:
17.10; 7.11; 21.11; 28.11; 5.12; 12.12; 9.01; 16.01.
J. Szymik, Traktat o Bogu Jedynym, w: Dogmatyka, t. 3, Warszawa 2006.
E. Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej, w: Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007.
M. Kowalczyk, Traktat o stworzeniu, w: Dogmatyka, t. 6, Warszawa 2007.

nazwa

kod

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody prowadzenia
zajęć

TDB_fns_2
dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)
Analogicznie do treści wykładów.
Zgodne z opisem modułu.
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Wydział Teologiczny
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje dodatkowe
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15 godzin
25 godzin
przygotowanie do pracy na ćwiczeniach (zadania domowe)
Zajęcia będą przeprowadzane w następujących terminach:
17.10; 7.11; 21.11; 28.11; 5.12; 12.12; 9.01; 16.01
J. Szymik, Traktat o Bogu Jedynym, w: Dogmatyka, t. 3, Warszawa 2006.
E. Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej, w: Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007.
M. Kowalczyk, Traktat o stworzeniu, w: Dogmatyka, t. 6, Warszawa 2007.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

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

nazwa

TDB_w_1
TDB_fns_1
dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w oparciu o znajomość treści wykładów oraz
literatury obowiązkowej. Studenci otrzymają tezy do egzaminu.
Student otrzymuje 3 zagadnienia z zaproponowanych tez. Egzamin będzie miał na
celu zweryfikowanie zdobytej przez studentów wiedzy.
Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby (15 minut na odpowiedź). Podczas
odpowiedzi jednej osoby, druga przygotowuje otrzymane zagadnienia.

Praca pisemna lub test, wypowiedź ustna lub pisemna
kod(-y) zajęć
TDB_fns_2
osoba(-y)
dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)

kod

TDB_w_2, TDB_w_4

przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

Na każde ćwiczenia studenci przygotowują krótkie zadanie domowe. Wszystkie
zadania domowe zostaną podane na pierwszych zajęciach. Na ostatnich zajęciach
zostanie przeprowadzone kolokwium obejmujące treści poruszane za ćwiczeniach.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów+1 punkt, przy czym
50% punktów można uzyskać za zadania domowe, a 50% za kolokwium pisemne. Na
ocenę wpływa aktywność na zajęciach.
Każdorazowe ćwiczenia.
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Sylabus modułu:

Teologia dogmatyczna – Jezus Chrystus (11-TN-12-TDCH)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Grzegorz Strzelczyk
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Średnia ważona z ocen z egzaminu i ćwiczeń (70%/30%), przy czym z obu
konieczna jest ocena pozytywna

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych

TDCH_fns_1
Grzegorz Strzelczyk
1. Wprowadzenie do chrystologii integralnej: miejsce traktatu w systematyce
teologicznej; struktura traktatu; podejście metodologiczne, akcenty i cele traktatu; Jezus:
wyzwanie ostateczne
2. Jezus, który jest Chrystusem: problem napięcia historia – kerygmat; chrystologia
implicite a wiara paschalna (ciągłość? konfabulacja?); doświadczenie zbawienia jako
punkt wyjścia dla chrystologii explicite
3-4. „prorok wielki”: nauczanie: główne wątki nauczania Jezusa (królestwo Boże): Bóg,
człowiek, wspólnota, moralność; elementy chrystologii implicite
5-6. Mesjasz, Pan, Pośrednik: zbawienie: zmartwychwstanie jako punkt zwrotny
(uniwersalny); nowotestamentalne próby opisania tożsamości Zbawiciela (od efektu do
skutku): narracje, tytulatura, kult
7-8. Bóg-człowiek: formowanie się dogmatu: doketyzm, arianizm (Nicea), apolinaryzm,
nestorianizm (Efez-Chalcedon), monofizytyzm, monoteletyzm, ikonoklazm
9. Alfa i Omega – wielkie syntezy chrystologiczne i małe drogi: Tomasz z Akwinu,
Bonawentura, mistyka, wybrane postaci współczesne
10. usamodzielnienie (czyli kryzys?) soteriologii: rozwój intuicji soteriologicznych u
Ojców; Anzelm z Cantenbury; soteriologie „reformy”
11-12. jak to działa? – modele soteriologiczne: staurocentryczne (ofiara, odkupienie,
zadośćuczynienie, zastępstwo); paschalne (i sakramentalne; Pan, dawca Ducha, pokarm
nieśmiertelności; ciało-Kościół, nowe życie); historiozbawcze (przebóstwienie,
rekapitulacja); eschatologiczne (sędzia, pantokrator); ascetyczne (wzór, nauczyciel)
13-14. wybrane aktualne zagadnienia: Jedyny pośrednik? Jezus bez chrystologii?
chrystologie wyzwolenia; chrystologie feministyczne; chrystologie ruchów
ewangelikalnych; blaski i cienie staurocentryzmu soteriologicznego
15. zakończenie: Jezus zbawia dziś: o soteriologicznej aktualności chrystologii; Kwestie
dodatkowe; Podsumowanie
wykład
20

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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50
Opanowanie treści: podręczniki: Strzelczyk, G., Traktat Jezusie Chrystusie, Warszawa
2006 (Dogmatyka „z muszelką”, t. 1) i O’Collins, G., Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie
ujęcie zbawienia, Kraków 2009. Orientacja w materiale z wykładów, zwłaszcza odnośnie
kwestii nie poruszanych w podręczniku
wykład 90 minut
podręczniki: Strzelczyk, G., Traktat Jezusie Chrystusie, Warszawa 2006 (Dogmatyka „z
muszelką”, t. 1) i O’Collins, G., Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia,
Kraków 2009. Orientacja w materiale z wykładów, zwłaszcza odnośnie kwestii nie
poruszanych w podręczniku
Hryniewicz, W., Chrystus nasza Pascha, Lublin 1987.
Kasper, W., Jezus Chrystus, przeł. B. Białecki, Warszawa 1983.
Nossol, A., Chrystologia Karola Bartha. Wpływ na współczesną chrystologię katolicką,
Lublin 1979.
Sesboüé, B., Jezus Chrystus jedyny pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu, t. 1,
Poznań 2015.
Schillebeeckx, E., Chrystus – sakrament spotkania z Bogiem, przeł. A. Zuberbier, Kraków
1966.
Schönborn, Ch,. Ikona Chrystusa, przeł. W. Szymona, Poznań 2001.

nazwa

Ćwiczenia i konsultacje
prowadzący
Grzegorz Strzelczyk

kod

TDCH_fns_2, TDCH_fns_4

grupa(-y)

treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin

Tematyka poszczególnych jednostek:
1. "Zbawienie" - możliwe pola znaczeniowe
2. Ewangelie dzieciństwa: elementy chrystologiczne
3. Prolog Janowy: jaka metafizyka w chrystologii?
4. Paweł (Hymny chrystologiczne) - splot soteriologii i chrystologii
5. List do Hebrajczyków - soteriologiczny model ofiary
6. Tertulian, Orygenes, Kapadocczycy, Augustyn - od modeli funkcjonalnych do
metafizycznych
7-8? Formuła zgody, formuła chalcedońska, neochalcedonianizm: kluczowe teksty
doktrynalne
9. Anzelm z Canterbury, Tomasz z Akwinu: ciężar "klasyki"
10-11. Interpretacja wybranych tekstów współczesnych
12. Quodlibet (wybierają studenci)
ćwiczenia
10
50

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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Bieżące przygotowanie do ćwiczeń zgodnie z poleceniami prowadzącego. Napisanie
pracy.
Środy, godzina 9.45 -, sala 201, ćwiczenia 90 minut
podręczniki: Strzelczyk, G., Traktat Jezusie Chrystusie, Warszawa 2006 (Dogmatyka „z
muszelką”, t. 1) i O’Collins, G., Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia,
Kraków 2009. Orientacja w materiale z wykładów, zwłaszcza odnośnie kwestii nie
poruszanych w podręczniku
Hryniewicz, W., Chrystus nasza Pascha, Lublin 1987.
Kasper, W., Jezus Chrystus, przeł. B. Białecki, Warszawa 1983.
Nossol, A., Chrystologia Karola Bartha. Wpływ na współczesną chrystologię katolicką,
Lublin 1979.
Sesboüé, B., Jezus Chrystus jedyny pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu, t. 1,
Poznań 2015.
Schillebeeckx, E., Chrystus – sakrament spotkania z Bogiem, przeł. A. Zuberbier, Kraków
1966.
Schönborn, Ch,. Ikona Chrystusa, przeł. W. Szymona, Poznań 2001.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

TDCH_w_1
11-TN-12-TDCH
Grzegorz Strzelczyk
wszystkie
podręczniki: Strzelczyk, G., Traktat Jezusie Chrystusie, Warszawa 2006 (Dogmatyka „z
muszelką”, t. 1) i O’Collins, G., Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia,
Kraków 2009. Orientacja w materiale z wykładów, zwłaszcza odnośnie kwestii nie
poruszanych w podręczniku
Ocena zależy od stopnia opanowania wiedzy z podręczników oraz umiejętności
wykorzystywania tej wiedzy do rozwiązywania problemów
15-minutowy egzamin ustny przeprowadzano pojedynczo

nazwa

kod

Zaliczenie ćwiczeń
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację

TDCH_w_2,
TDCH_w_3
11-TN-12-TDCH
Grzegorz Strzelczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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wszystkie
obecność (1 nieusprawiedliwiona dopuszczalna) + aktywność + praca pisemna; temat:
Po co Bogu ciało?
Ocena aktywności dotyczy między innymi innowacyjności podejścia do problemów w
procesie poszukiwania rozwiązań. Podobne kryterium stosowane jest przy ocenie
pracy pisemnej
Objętość: 2500-3000 znaków licząc ze spacjami; termin złożenia (w wersji
elektronicznej): 9 stycznia 2016.
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Sylabus modułu:

Teologia dogmatyczna – Kościół Chrystusowy (11-TN-12-TDE)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)
2015/2016
letni
niestacjonarne
średnia ważona: 70 % wykład, 10 % konwersatorium, 20 % ćwiczenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa: Teologia dogmatyczna – Kościół Chrystusowy

Wykład

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

kod

TDE_fns_1

dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)
Historyczny rozwój eklezjologii, istota Kościoła i sens (możliwość zbawienia poza
Kościołem?), struktura Kościoła; Maryja jako postać historyczna, rozwój mariologii,
nurty mariologiczne, dogmaty mariologiczne (hierarchia prawd), współczesne drogi
mariologii (ze szczególnym uwzględnieniem mariologii feministycznej). mariologia w
kontekście ekumenicznym; sakramentologia ogólna (Chrystus jako prasakrament,
Kościół jako sakrament podstawowy), hylemorfizm sakramentalny, sakramentologia
szczegółowa ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej problematyki (ordynacja
kobiet, dopuszczanie do Komunii osób w ponownych związkach).
Jak w opisie modułu.
35 godzin
55 godzin
praca własna z lekturą obowiązkową oraz dodatkową, opracowanie treści wykładu,
przygotowanie do egzaminu.
A. Czaja, Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, t. 2, Warszawa 2006.
E. Adamiak, Traktat o Maryi, w: Dogmatyka, t. 2, Warszawa 2006.
M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, t. 5, Warszawa 2007.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

kod

Ćwiczenia
prowadzący

TDE_fns_2
dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)
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grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

Analogicznie do treści wykładu.
Zgodne z opisem modułu.
10 godzin
50 godzin
przygotowanie do pracy na ćwiczeniach (zadania domowe)
A. Czaja, Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, t. 2, Warszawa 2006.
E. Adamiak, Traktat o Maryi, w: Dogmatyka, t. 2, Warszawa 2006.
M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, t. 5, Warszawa 2007.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

kod

Konwersatorium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

TDE_fns_3
dr Anna Maliszewska (anna.m.maliszewska@gmail.com)
Współczesna problematyka eklezjologiczna (ze szczególnym uwzględnieniem sporów
wokół sakramentu święceń)
Zgodne z opisem modułu.
5
5
przygotowanie do dyskusji przez własną lekturę
Kongregacji Nauki Wiary, Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego
Inter insigniores, Libreria Editrice Vaticana 1976.
J. Majewski, Spór o rozumienie Kościoła: eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy
wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2004, s. 121-135.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa:

egzamin ustny

kod

TDE_w_1
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TDE_fns_1
Dr Anna Maliszewska

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

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w oparciu o znajomość treści wykładów
oraz literatury obowiązkowej. Studenci otrzymają tezy do egzaminu.
Student otrzymuje 3 zagadnienia z zaproponowanych tez. Egzamin będzie miał na
celu zweryfikowanie zdobytej przez studentów wiedzy.
Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby (15 minut na odpowiedź). Podczas
odpowiedzi jednej osoby, druga przygotowuje otrzymane zagadnienia.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa:

Praca pisemna, wypowiedź ustna lub pisemna
kod(-y) zajęć
TDE_fns_2
osoba(-y)
dr Anna Maliszewska

kod

TDE_w_2, TDE_w_4

przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa:

Na każde ćwiczenia studenci przygotowują krótkie zadanie domowe. Wszystkie zadania
domowe zostaną podane na pierwszych zajęciach. Na ostatnich zajęciach zostanie
przeprowadzone kolokwium obejmujące treści poruszane za ćwiczeniach.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów+1 punkt, przy czym
50% punktów można uzyskać za zadania domowe, a 50% za kolokwium pisemne. Na
ocenę wpływa aktywność na zajęciach.
Każdorazowe ćwiczenia.

Wypowiedź ustna lub pisemna
kod(-y) zajęć
TDE_fns_3
osoba(-y)
dr Anna Maliszewska

kod

TDE_w_4

przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Student ma obowiązek zaznajomienia się z literaturą w celu przygotowania do dyskusji.
Studenci losują pary do dyskusji oraz stanowisko, którego będą bronić. Ocenie
podlegać będzie zarówno merytoryczne przygotowanie do dyskusji, jak i umiejętność
dyskutowania.
Każdorazowe zajęcia.
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Sylabus modułu:

Teologia moralna fundamentalna (11-TN-12-TMF)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Ks. dr Grzegorz Ciuła
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 30% oceny stanowi ocena
z ćwiczeń a 70% ocena z wykładu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Teologia moralna fundamentalna - wykład
TMF_fns_1
prowadzący
Ks. dr Grzegorz Ciuła
grupa(-y)
Wszyscy studenci
treści zajęć
1. Istota i pojęcie teologii moralnej.
2. Stosunek teologii moralnej do innych dyscyplin.
3. Zarys dziejów teologii moralnej.
4. Koncepcje antropologiczne: redukcyjne i integralna.
5. Rodzaje prawa.
6. Teologiczne rozumienie grzechu.
7. Definicja i różne rodzaje sumienia.
8. Podstawowe elementy formacji sumienia.
metody
Wykład z elementami dyskusji niektórych wybranych zagadnień.
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

15
15
Samodzielne przyswojenie wiedzy, dotyczącej treści wykładów oraz pogłębienie jej
przez wskazaną literaturę przedmiotu.
Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan 1993.
Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, Watykan 1985.
Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania
chrześcijańskiego, Kielce 2009.
Zabielski J., Podstawy chrześcijańskiej moralności. Teologia moralna fundamentalna,
Białystok 2013.

kod
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ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

TMF_fns_2
Ks. dr Grzegorz Ciuła
Wszyscy studenci
1. Istota ludzkiego działania - czyn ludzki.
2. Konstytutywne elementy czynu ludzkiego.
3. Zagadnienie opcji fundamentalnej.
4. Aktualne i habitualne przeszkody czynu ludzkiego.
5. Klasyczne źródła moralności czynu.
Analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny i zespołowe przeprowadzanie
analizy uwarunkowań czynu ludzkiego.
10
15
Przygotowanie do testu przez przyswojenie wiedzy, dotyczącej treści ćwiczeń oraz
przygotowanie pracy pisemnej będącej próbą rozwiązania określonego problemu
moralnego.
Katechizm Kościoła Katolickiego, wybrane numery.
Kokoszka A., Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1994.
Olejnik S., Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998.
Pinckaers S., Źródła moralności chrześcijańskiej, Poznań 1994.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

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

nazwa

TMF_w_1
TMF_fns_1
Ks. dr Grzegorz Ciuła
Wszyscy studenci
Wiedza przedstawiona na wykładach i we wskazanej literaturze.
Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F)
Odpowiedź na jedną spośród kilkunastu wskazanych uprzednio tez obejmujących cały
zakres materiału.

kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
TMF_fns_2
osoba(-y)
Ks. dr Grzegorz Ciuła
przeprowadzająca(e) weryfikację

kod

TMF_w_2

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Wszyscy studenci
Wiedza uzyskana na podstawie samodzielnej wskazanej lektury.
Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F)
Test z zakresu zagadnień omówionych podczas ćwiczeń. Ocena końcowa uzyskana na
podstawie średniej ocen: z testu i pracy pisemnej.

nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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TMF_w_3
TMF_fns_2
Ks. dr Grzegorz Ciuła
Wszyscy studenci
Rozstrzygnięcie konkretnego dylematu moralnego w oparciu o wybrane normy
moralne.
Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F)
Pisemna praca zaliczeniowa na temat poszczególnych przeszkód czynu ludzkiego.
Ocena końcowa uzyskiwana jest na podstawie średniej ocen z wszystkich kolokwiów i
pracy pisemnej.
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Sylabus modułu:

Teologia moralna życia religijnego (11-TN-12-TMR)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Ks. dr Wojciech Surmiak
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 30% oceny stanowi ocena
z ćwiczeń a 70% to wynik egzaminu.
Zapis w indeksie:
Teologia moralna życia religijnego – ćwiczenia
Teologia moralna życia religijnego – egzamin
Teologia moralna życia religijnego – ocena końcowa modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa:

Kod

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa

TMR_fns_1
Ks. dr Wojciech Surmiak
Zagadnienia wstępne. Dzisiejszy kontekst przepowiadania wiary, nadziei i miłości.
Pojęcie cnoty i zasadniczy podział cnót
Teologiczna cnota wiary. Pojęcie wiary (wiary religijnej). Wiara w Piśmie Świętym.
Teologia wiary. Wiara jako podstawa chrześcijańskiego życia moralnego. Obowiązki
dotyczące wiary. Wykroczenia przeciw wierze
Teologiczna cnota nadziei. Pojęcie nadziei. Współczesny kontekst problematyki
nadziei. Nadzieja w Piśmie Świętym. Teologia nadziei. Wykroczenia przeciw nadziei.
Teologiczna cnota miłości. Pojęcie miłości (Etymologia; Istota; Biblia; Teologia). Cnota
miłości oraz przykazanie miłości. Miłość Boga (Cechy; Grzechy). Miłość samego siebie
(motywy; obowiązki; wykroczenia). Miłość bliźniego (Istota; Przymioty;
Praktykowanie; Miłość nieprzyjaciół; Grzechy przeciw miłości bliźniego)
Wykład z elementami dyskusji
15
30
Przygotowanie do egzaminu.
Według harmonogramu zajęć
Drożdż A., Człowiek Bogu. Teologia moralna szczegółowa, cz. 1, Tarnów 2000.
Drożdż A., Wiara – nadzieja – miłość. Teologia moralna szczegółowa, Tarnów 1994.
Olejnik S., Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999.
Sochoń J., Ateizm, Warszawa 2003.
Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, Tremblay R., Zamboni S. (red.),
Warszawa 2009.
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 1986.
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literatura
uzupełniająca

adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe

Ashley B. M., Żyć prawdą w miłości. Biblijne wprowadzenie do teologii moralnej,
Poznań 2008.
Cessario R., Le virtù, Lugano 1994.
Cozzoli M., Etica teologale. Fede – Carità – Speranza, Cinisello Balsamo 2010.
Galván J.M., Sousa Lara D., Scelti in Cristo per essere santi, t. 3 – Morale teologale,
Roma 2008.
MacIntyre A., After virtue, London 20073.
Kennedy T., Doers of the Word. Moral Theology for humanity in the third millennium,
t. 2 – Light to the nations. Making the life of humanity worthy of the Gospel,
Guildford 1996
Ślipko T, Zarys etyki szczegółowej, t. 1 – Etyka osobowa, Kraków 2005.
West Ch., Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, Kraków 2011.
Wojciechowski M., Etyka Biblii, Kraków 2009.

nazwa:

Kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
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TMR_fns_2
Ks. dr Wojciech Surmiak
Jedna grupa ćwiczeniowa
Dyskusja nad treściami zawartymi w encyklikach stanowiących literaturę
obowiązkową.
Konwersatorium z elementami dyskusji
10

Osobista lektura encyklik i przygotowanie do kolokwium
Według harmonogramu zajęć
Benedykt XVI, Deus caritas est, Watykan 2005
Benedykt XVI, Spe salvi, Watykan 2007
Franciszek, Lumen fidei, Watykan 2013

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa:

Kod

egzamin
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-

TMR_w_1
TMR_fns_1
Ks. dr Wojciech Surmiak

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

str. 91

Jedna grupa wykładowa
Tezy egzaminacyjne:
Podział teologii moralnej.
Czym jest cnota?
Podaj schemat podstawowych relacji (odniesień) osoby ludzkiej
Kim są zgodnie z nauczaniem NT ludzie wierzący (fideles)?
Co stanowi przedmiot materialny wiary?
Co stanowi kryterium prawdy w poznaniu właściwym wierze?
Który z bohaterów biblijnych i dlaczego jest nazywany ojcem naszej wiary?
Co stanowi przedmiot materialny wiary?
Wymień podstawowe obowiązki związane z wiarą i omów zagadnienie wyznawania
wiary.
Czym różnią się: apostazja, herezja i schizma?
Podział teologii moralnej szczegółowej
Czym jest wada?
Kim jest człowiek cnotliwy?
Czym różni się definicja wiary zaproponowana przez Sobór Watykański I i Sobór
Watykański II?
Co składa się na tzw. podmiotową strukturę wiary?
Czym różni się poznanie naukowe od poznania przez wiarę?
Kim są zgodnie z nauczaniem NT ludzie wierzący (fideles)?
Co mieści się w podmiotowej strukturze wiary?
Wymień podstawowe obowiązki związane z wiarą i omów zagadnienie ochrony wiary.
Rodzaje niewiary i ich klasyfikacja moralna.
Wymień podstawowe obowiązki względem wiary i omów obowiązek jej wyznawania.
Na czym polega pozytywne ujęcie obowiązku wyznawania wiary? Kiedy należy go
spełnić?
Omów rodzaje grzechu niewiary.
Na czym polega personalistyczny i „otrzeźwiający” (wprowadzający równowagę)
charakter nadziei?
Czym jest rozpacz?
Wymień podstawowe obowiązki względem wiary i omów obowiązek jej poznawania.
Na czym polega negatywne ujęcie obowiązku wyznawania wiary. Jakie są jego
rodzaje.
Czym różni się grzech apostazji od schizmy?
Scharakteryzuj dobro, które może stać się przedmiotem nadziei?
Czym jest zuchwalstwo?
Scharakteryzuj dobro, które może stać się przedmiotem nadziei.
Z jakimi postawami moralnymi jest związany opis rzeczywistości nadziei w Piśmie
świętym?
Omów grzechy związane z „nadmiarem” nieuporządkowanej nadziei.
Na czym polega miłość philila? Jakie znasz jej rodzaje?
Wymień cechy miłości Bożej. Omów jedną z nich.
Czym różni się przyszłość ujmowana jako futurum od przyszłości adventum?
Co stanowi przedmiot materialny i formalny cnoty nadziei?
Na czym polega różnica pomiędzy wyraźnym a niewyraźnym zniechęceniem
duchowym?
Na czym polega miłość amor? Wskaż jej rodzaje.
Czym jest i czym nie jest miłość siebie samego?

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Czym charakteryzuje się miłość amor? Jakie są rodzaje tej miłości?
Omów cechy miłości Boga.
Czym jest i czym nie jest miłość siebie?
Omów hierarchię konieczności w tzw. porządku miłości.
Jakie znasz formy tzw. zgorszenia tylko doznanego?
Czym charakteryzuje się miłość philia (filia)? Jakie są rodzaje tej miłości?
Co stanowi przedmiot materialny i formalny miłości Boga?
Jakie są główne motywy miłości siebie?
Czym jest miłosierdzie?
Czym różni się zgorszenie od uwiedzenia?
Co stanowi przedmiot formalny nadprzyrodzonej miłości bliźniego?
Omów przymioty miłości bliźniego.
Omów hierarchię dóbr w tzw. porządku miłości.
Wymień podstawowe kryteria oceniające „wartość” udzielonej jałmużny.
Wymień formy nienawiści.
Co stanowi przedmiot materialny nadprzyrodzonej miłości bliźniego? (Biblijna
ewolucja)
Omów hierarchię osób w tzw. porządku miłości.
Czym jest miłosierdzie?
Wymień wymagania wynikające z Chrystusowego nakazu miłości nieprzyjaciół.
Na czym polega grzech kuszenia do złego? Co zwiększa zło moralne tego grzechu?
Oceny od A (5) do F (2)
Egzamin ustny. Student losuje trzy spośród przedstawionych poniżej tez. Zaliczenie
egzaminu następuje po udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na dwie spośród nich.

Nazwa:

Kod

kolokwium
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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TMR_w_2
TMR_fns_2
Ks. dr Wojciech Surmiak
Jedna grupa ćwiczeniowa.
Student zalicza treść encyklik, które stanowią literaturę obowiązkową.
Oceny od A (5) do F (2)
3 kolokwia po 5 pytań. Ocena ustalana jest według wzoru: 3x5pkt=15pkt (14-15=A;
13=B; 10-12=C; 9=D; 7-8=E; 0-6,5=FX)
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Sylabus modułu:

Seminarium magisterskie 1 (11-TN-12-SM1)
−
−
−
−

Teologia moralna
Teologia dogmatyczna
Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu
Katolicka nauka społeczna
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Nazwa wariantu:

Teologia moralna
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Antoni Bartoszek
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ocena wstępnie zgromadzonej literatury związanej z problemem przyszłej pracy
magisterskiej oraz ocena recenzji jednej pozycji

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

seminarium magisterskie
prowadzący
Antoni Bartoszek
grupa(-y)
studenci zapisani na to seminarium
treści zajęć
Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej, recenzja książki
metody prowadzenia
Zajęcia seminaryjne
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa
literatura uzupełniająca

SM1_fns_1

30

Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej; gromadzenie literatury, napisanie
recenzji jednej pozycji ze zgromadzonej literatury
Związana z tematem pracy magisterskiej

adres strony www zajęć
informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

seminarium magisterskie
kod(-y) zajęć
SM1_fns_1
osoba(-y)
Antoni Bartoszek
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)

wymagania merytoryczne

kod

SM1_w_1

studenci zapisani na to seminarium

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

Ocena zgromadzonej literatury oraz recenzji jednej pozycji
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Nazwa wariantu:

Teologia dogmatyczna
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Jacek Kempa
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ocena przygotowań do pracy nad projektem magisterskim

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

seminarium magisterskie
SM1_fns_1
prowadzący
Jacek Kempa
grupa(-y)
studenci zapisani na to seminarium
treści zajęć
Poznanie założeń metodologicznych prowadzenia pracy naukowej oraz
przygotowanie samej pracy na poziomie magisterskim. Grupowa weryfikacja
etapowych wyników prac. W tym pierwszym semestrze chodzi przede
wszystkim o poznanie założeń metodologicznych pracy naukowej na poziomie
magisterskim. Zasady wyboru tematu, gromadzenia literatury, jej opracowania,
zasady pisania pracy naukowej.
metody prowadzenia
Praca seminaryjna nad zagadnieniami formalnymi. Lektura poradników.
zajęć
Dyskusja problemów. Próby pierwszych projektów.
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa

literatura uzupełniająca

95
Przyswojenie sobie zasad formalnych, ćwiczenia w gromadzeniu literatury,
przygotowanie ćwiczebnej pracy pisemnej.
Zagadnienia metodologiczne:
J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica
Varsaviensia”, 21(1983) nr 1, s. 221-259.
H. Seweryniak, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii,
Płock 1997.
Mały teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, red. M. Jackiewicz, I.
Jańczak, T. Klikowicz i in., Katowice 2007

adres strony www zajęć
informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

praca pisemna

kod

SM1_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe
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SM1_fns_1
Jacek Kempa
studenci zapisani na to seminarium
Zaliczenie: praca pisemna.
Umiejętność wykorzystania poznanych metod, formalny poziom naukowości
tekstu.
Indywidualna ocena poziomu metodologicznego i merytorycznego pisemnej
pracy.
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Nazwa wariantu:

Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ocena z możliwością podwyższenia za aktywność na zajęciach

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa
literatura uzupełniająca

adres strony www zajęć

SM1_fns_1
ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
studenci zapisani na to seminarium
W pierwszym semestrze uczestnicy wprowadzeni są w metodykę prac
naukowych z teologii biblijnej. Na pierwszych spotkaniach semestru letniego
uczestnik powinien przedstawić własną, uzasadnioną propozycję tematu lub
przyjąć jeden z zaproponowanych tematów prac magisterskich. Uczestnicy
seminarium z roku piątego przedstawiają postępy w redakcji pracy
magisterskiej, prezentują napotkane trudności i omawiają razem z
prowadzącym i innymi uczestnikami sposoby ich rozwiązania. W zależności od
potrzeb uczestników prowadzący przekazuje szczegółowe informacje z
metodologii nauk biblijnych i metodyki pracy naukowej.
Jak w opisie modułu
30
95
Jak w opisie modułu
2 jednostki x 15 tygodni
Bazyliński S., Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, Lublin 2010 [wskazane
rozdziały]
1. Interpretacja Biblii w Kościele, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.
2. Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, red. A. Kucz, A.
Malina, Kielce 2005, s. 5-39, 47-57, 70-78, 96-98.
3. Walewski P., Praca naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty, Częstochowa
2006.

informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Praca pisemna

kod

SM1_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe
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SM1_fns_1
ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
studenci zapisani na to seminarium
Zindywidualizowane i dostosowane do posiadanej wiedzy i umiejętności
uczestników w zakresie przygotowania do redakcji pracy magisterskiej.
Zaliczenie na podstawie spełnienia warunków określonych na początku każdego
z semestrów.
Oceniane są postępy poświadczone przez przesyłane terminowo poszczególne
zadania oraz aktywność na seminariach.
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Nazwa wariantu:

Katolicka nauka społeczna
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
zimowy
niestacjonarne
Ustalenie tematu pracy magisterskiej i napisanie jej konspektu. Student
zobowiązany jest przedstawić do oceny temat i konspekt pracy w terminie
umożliwiającym jego ocenę (co najmniej na 10 dni przed ostatnimi zajęciami w
semestrze).

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium magisterskie
SM1_fns_1
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
studenci zapisani na to seminarium
treści zajęć
celem seminarium z katolickiej nauki społecznej jest przygotowanie studenta do
napisania pracy magisterskiej z zakresu nauczania społecznego Kościoła. Praca
może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei
społecznych lub/i doktryny społecznej Kościoła), bądź aktualizacji tego
nauczania.
Podczas zajęć ma miejsce omówienie wybranych aspektów metodologicznych,
specyficznych dla katolickiej nauki społecznej, opis przebiegu procesu
badawczego, metod i technik badań katolicko-społecznych, zasad korzystania ze
źródeł informacji naukowej, sporządzania kwerendy, zasad przygotowania prac
pisemnych o charakterze naukowym.
Student rozpoczyna działania zmierzające do sformułowanie tematu pracy oraz
problemów badawczych, na które dać ma ona odpowiedź, aby ująć je
ostatecznie w formę konspektu pracy.
metody prowadzenia
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć

15
100
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu
zaawansowania pracy, formułowanie własnych problemów badawczych i
teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
Seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma
miejsce w czwartki, w godz. 8.00-9.30 w sali 204/5 w budynku Wydziału
Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18). Konsultacje dla wszystkich
studentów: czwartki, w godz. 13.30-15.00 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 203/2). Ponadto istnieje możliwość ustalenia
terminu konsultacji nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl). Studenci
studiów niestacjonarnych mają dodatkowo możliwość konsultacji po
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literatura obowiązkowa
literatura uzupełniająca
adres strony www zajęć
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indywidualnym zgłoszeniu takiej potrzeby w terminach zjazdów (piątki w godz.
14.30-16.00 oraz soboty w godz. 13.30-15.00).
Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005, stron 639.
Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka,
Katowice 2007, stron 168.

informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

SM1_w_1
SM1_fns_1
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
studenci zapisani na to seminarium
Student powinien wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy
magisterskiej.
aktywny udział w seminarium; poprawne wykonanie wyznaczonych zadań
(sprawozdanie ze znajomości lektur (ocenie podlega: zgodność z literaturą
przedmiotu, oryginalność podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów
formalnych tekstu), zaangażowanie w kwerendę, postęp w kształtowaniu
poszczególnych etapów pisania pracy).
Student zobowiązany jest przedstawić do oceny temat i konspekt pracy w
terminie umożliwiającym jego ocenę (co najmniej na 10 dni przed ostatnimi
zajęciami w semestrze).
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Sylabus modułu:

Seminarium magisterskie 2 (11-TN-12-SM2)
−
−
−
−

Teologia moralna
Teologia dogmatyczna
Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu
Katolicka nauka społeczna
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Nazwa wariantu:

Teologia moralna
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Antoni Bartoszek
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena na podstawie zatwierdzonego tematu, sporządzonego planu pracy
magisterskiej oraz pierwszego punktu pracy

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

seminarium magisterskie
SM2_fns_1
prowadzący
Antoni Bartoszek
grupa(-y)
studenci zapisani na to seminarium
treści zajęć
Sformułowanie tematu, stworzenie planu, przygotowanie pierwszego punktu
pracy
metody prowadzenia
Zajęcia seminaryjne
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa
literatura uzupełniająca

30
45
Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej, sformułowanie tematu oraz
stworzenie planu;
Związana z tematem pracy magisterskiej

adres strony www zajęć
informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania merytoryczne

SM2_w_1
SM2_fns_1
Antoni Bartoszek
studenci zapisani na to seminarium

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe

Ocena planu pracy oraz pierwszego punktu pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Nazwa wariantu:

Teologia dogmatyczna
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

Jacek Kempa
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena postępu prac nad projektem magisterskim

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

seminarium magisterskie
SM2_fns_1
prowadzący
Jacek Kempa
grupa(-y)
studenci zapisani na to seminarium
treści zajęć
Poznanie założeń metodologicznych prowadzenia pracy naukowej oraz
przygotowanie samej pracy na poziomie magisterskim. Grupowa weryfikacja
etapowych wyników prac. Szczegółowa tematyka zależna jest od
indywidualnych tematów prac magisterskich.
metody prowadzenia
Praca seminaryjna nad zagadnieniami formalnymi: robocze referaty, dyskusja,
zajęć
ewaluacja projektów.
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa

literatura uzupełniająca

45
Praca nad przygotowaniem projektu magisterskiego, zależna od konkretnego
indywidualnego etapu.
Zagadnienia metodologiczne:
J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica
Varsaviensia”, 21(1983) nr 1, s. 221-259.
H. Seweryniak, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii,
Płock 1997.
Mały teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, red. M. Jackiewicz, I.
Jańczak, T. Klikowicz i in., Katowice 2007

adres strony www zajęć
informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację

SM2_w_1
SM2_fns_1
Jacek Kempa

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
grupa(-y)
wymagania merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe
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studenci zapisani na to seminarium
Zaliczenie: na podstawie postępu w opracowaniu własnego tematu (zebranie
literatury, pierwsze próby redakcji)
Dobór literatury, metodologiczna poprawność, treściowe pogłębienie.
Indywidualna ocena poziomu metodologicznego i merytorycznego pisemnej
pracy
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Nazwa wariantu:

Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
2015/2016
letni
niestacjonarne
Ocena z możliwością podwyższenia za aktywność na zajęciach

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć
literatura obowiązkowa
literatura uzupełniająca

adres strony www zajęć

SM2_fns_1
ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
studenci zapisani na to seminarium
W pierwszym semestrze uczestnicy wprowadzeni są w metodykę prac
naukowych z teologii biblijnej. Na pierwszych spotkaniach semestru letniego
uczestnik powinien przedstawić własną, uzasadnioną propozycję tematu lub
przyjąć jeden z zaproponowanych tematów prac magisterskich. Uczestnicy
seminarium z roku piątego przedstawiają postępy w redakcji pracy
magisterskiej, prezentują napotkane trudności i omawiają razem z
prowadzącym i innymi uczestnikami sposoby ich rozwiązania. W zależności od
potrzeb uczestników prowadzący przekazuje szczegółowe informacje z
metodologii nauk biblijnych i metodyki pracy naukowej.
Jak w opisie modułu
30
95
Jak w opisie modułu
2 jednostki x 15 tygodni
Bazyliński S., Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, Lublin 2010 [wskazane
rozdziały]
1. Interpretacja Biblii w Kościele, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.
2. Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, red. A. Kucz, A.
Malina, Kielce 2005, s. 5-39, 47-57, 70-78, 96-98.
3. Walewski P., Praca naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty, Częstochowa
2006.

informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

Praca pisemna

kod

SM2_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
grupa(-y)
wymagania merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje dodatkowe
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SM2_fns_1
ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
studenci zapisani na to seminarium
Zindywidualizowane i dostosowane do posiadanej wiedzy i umiejętności
uczestników w zakresie przygotowania do redakcji pracy magisterskiej.
Zaliczenie na podstawie spełnienia warunków określonych na początku każdego
z semestrów.
Oceniane są postępy poświadczone przez przesyłane terminowo poszczególne
zadania oraz aktywność na seminariach.
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Nazwa wariantu:

Katolicka nauka społeczna
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu

informacje dodatkowe

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
2015/2016
letni
niestacjonarne
ocena stopnia zaangażowania w zajęcia, na które składa się: (1) obecność; (2)
aktywność; (3) przedstawienie cząstkowych wyników swojej pracy i (4)
poddanie ich dyskusji oraz ocena (5) postępów w pisaniu pracy magisterskiej.
Przedstawienie do oceny ostatecznego i szczegółowego konspektu pracy
magisterskiej oraz co najmniej jednego jej rozdziału.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Seminarium magisterskie
SM2_fns_1
prowadzący
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
grupa(-y)
studenci zapisani na to seminarium
treści zajęć
celem seminarium z katolickiej nauki społecznej jest przygotowanie studenta do
napisania pracy magisterskiej z zakresu nauczania społecznego Kościoła. Praca
może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym (ewolucja idei
społecznych lub/i doktryny społecznej Kościoła), bądź aktualizacji tego
nauczania.
Podczas zajęć ma miejsce kontynuacja omawiania wybranych aspektów
metodologicznych, specyficznych dla katolickiej nauki społecznej, opis przebiegu
procesu badawczego, metod i technik badań katolicko-społecznych, zasad
korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania kwerendy, zasad
przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym.
Student kontynuuje działania zmierzające do nadania konspektowi pracy
ostatecznego kształtu oraz przedstawia co najmniej jeden jej rozdział.
metody prowadzenia
praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
organizacja zajęć

15
100
lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu
zaawansowania pracy, formułowanie własnych problemów badawczych i
teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej.
Seminarium magisterskie wspólne dla całej grupy studiów stacjonarnych ma
miejsce w czwartki, w godz. 8.00-9.30 w sali 204/5 w budynku Wydziału
Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18). Konsultacje dla wszystkich
studentów: czwartki, w godz. 13.30-15.00 w Katedrze Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki Społecznej (sala 203/2). Ponadto istnieje możliwość ustalenia
terminu konsultacji nadzwyczajnych (arkadiusz.wuwer@us.edu.pl). Studenci
studiów niestacjonarnych mają dodatkowo możliwość konsultacji po
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literatura obowiązkowa
literatura uzupełniająca
adres strony www zajęć
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indywidualnym zgłoszeniu takiej potrzeby w terminach zjazdów (piątki w godz.
14.30-16.00 oraz soboty w godz. 13.30-15.00).
Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005, stron 639.
Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka,
Katowice 2007, stron 168.

informacje dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

SM2_w_1
SM2_fns_1
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
studenci zapisani na to seminarium
Student powinien wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy magisterskiej.
(1) obecność na zajęciach; (2) aktywny udział w seminarium; (3) wykonanie
wyznaczonych zadań (sprawozdanie ze znajomości lektur, badań własnych i
przedstawienie ich wniosków w postaci postępu w pisaniu pracy); (4) ostateczna
ocena (części) pracy magisterskiej: zgodność z literaturą przedmiotu, oryginalność
podejścia, realność badawcza, zachowanie wymogów formalnych tekstu.
Student przedstawia ostateczny i szczegółowy konspekt pracy oraz co najmniej jeden
jej rozdział.
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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
rok V
Ekumenizm
Teologia dogmatyczna – eschatologia
Teologia dogmatyczna - sakramentologia
Teologia duchowości
Teologia moralna życia seksualnego
Teologia moralna życia społecznego
Współczesne kierunki w teologii
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II B 1.

Nazwa przedmiotu
(course title)

II B 2.

Kod przedmiotu (course
code)

II B 3.

Typ przedmiotu (type of
course)

Obowiązkowy.

II B 4.

Poziom przedmiotu (level
of course)

Zaawansowany.

II B 5.

Rok studiów, semestr
(year of study, semester)

V, semestr letni.

II B 6.

Liczba punktów (number
of credits)

3

II B 7.

Metody nauczania
(teaching methods)

Wykład: : 30 godz

II B 8.

Język wykładowy
(language of course)

Polski.

II B 9.

Imię i nazwisko
wykładowcy (name of
lecturer)

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak

II B 10.

Wymagania wstępne
(prerequisites)

Historia Kościoła z uwzględnieniem historii Śląska, teologia dogmatyczna,
teologia fundamentalna, religiologia, teologia biblijna, liturgika.

II B 11.

Cele przedmiotu
(objectives of the course)

Cel kształcący:
- zapoznanie się z rozwojem ruchu ekumenicznego w celu rozumienia
specyfiki wyznaniowej oraz uwarunkowań dążeń ekumenicznych;
- zapoznanie się z podstawowymi dokumentami Kościoła katolickiego i
Wspólnot eklezjalnych;
- zapoznanie uczestników zajęć ze współczesnymi tendencjami w życiu
religijnym różnych społeczności na świecie i w Polsce oraz ukazanie na
tym tle głównych idei i kierunków ruchu ekumenicznego, i najnowszych w
tym zakresie osiągnięć;
- zapoznanie z problemami i zadaniami ekumenii dziś.
Cel praktyczny:
- umiejętność i kompetencje w prowadzeniu dialogu ekumenicznego z
zachowaniem tolerancji, prawdy, szacunku i akceptacji;
- umiejętność przyjmowania postawy słuchania, cierpliwości, otwartości i
miłości.

II B 12.

Treści merytoryczne
przedmiotu (course
contents)

1. Znaczenie ekumenizmu w studium teologii.
2. Pojęcie i zasady ekumenizmu: ekumenizm duchowy, ekumenizm
doktrynalny, ekumenizm praktycznego działania.
3. Cel i zadania ruchu ekumenicznego.
4. Historia ruchu ekumenicznego: Ekumeniczne Kongresy Welehradzkie,
Od Edynburga do Światowej Rady Kościołów, Ekumenizm Soboru
Watykańskiego II i dokumentów posoborowych,
5. Dokumenty Kościołów odnoszących się do ruchu ekumenicznego i
współpracy chrześcijan.
6. Porównanie wyznań chrześcijańskich i modele jedności chrześcijan.

Ekumenizm

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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7. Dialogi doktrynalne: bilateralne, multilateralne.
8. Organizacje ekumeniczne: krajowe, zagraniczne.
9. Inicjatywy ekumeniczne Kościołów i Wspólnot Chrześcijańskich.
10. Zadania współczesnego ekumenizmu: pastoralny wymiar
ekumenizmu, duchowość ekumeniczna.
II B 13.

Metody oceny
(assessment methods)

Wykład (zo): samodzielna praca pisemna końcowa; ćwiczenia (zo):
zaliczenie referatów problemowych.

II B 14.

Spis zalecanych lektur
(recommended reading)

1. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie; Dekret o Kościołach
wschodnich katolickich; Deklaracja o stosunku Kościoła do religii
niechrześcijańskich.
2. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Ekumeniczny wymiar formacji
pastoralnej.
3. Jan Paweł II, encyklika Ut unum sint; Tenże: encyklika Salvorum
Apostoli.
4. Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Rada Konferencji
Kościołów Europejskich (KKE), Karta ekumeniczna. Wytyczne dla rozwoju
współpracy Kościołów w Europie, Warszawa 2001.
5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego,
Katowice 2002.
6. W. Hryniewicz, J. Gajek, J.S. Koza, Ku chrześcijaństwu jutra.
Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1997.
7. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968.
8. K. Karski, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa
1986.
9. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985.
10. J. Vercruysse, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, Kraków 2001.
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II B 1.

Nazwa przedmiotu
(course title)

II B 2.

Kod przedmiotu (course
code)

II B 3.

Typ przedmiotu (type of
course)

Obowiązkowy.

II B 4.

Poziom przedmiotu (level
of course)

Średnio zaawansowany.

II B 5.

Rok studiów, semestr
(year of study, semester)

V, semestr letni

II B 6.

Liczba punktów (number
of credits)

3

II B 7.

Metody nauczania
(teaching methods)

Wykład: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni; ćwiczenia: 1 godzina
tygodniowo, 15 tygodni

II B 8.

Język wykładowy
(language of course)

Polski.

II B 9.

Imię i nazwisko
wykładowcy (name of
lecturer)

dr Anna Maliszewska (wykład i ćwiczenia)

II B 10.

Wymagania wstępne
(prerequisites)

Zaliczenie wcześniejszych traktatów teologicznych.

II B 11.

Cele przedmiotu
(objectives of the course)

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu eschatologii; swobodnie
posługuje się podstawowymi dokumentami Magisterium oraz potrafi
rzeczowo odpowiedzieć na współczesne pytania z zakresu eschatologii.

II B 12.

Treści merytoryczne
przedmiotu (course
contents)

W ramach wykładów zostaną poruszone następujące zagadnienia: rozwój
historyczno-dogmatyczny prawd z zakresu eschatologii; koncepcje
eschatologiczne XIX i XX wieku; główne tendencje (przesunięcie
akcentów i przeobrażenia, przymioty) eschatologii współczesnej;
eschatologia jako teologia nadziei, ujęcie systemowe dogmatu
eschatologicznego (śmierć - nowe akcenty w teologii śmierci; problem
wzajemnej relacji dwóch rzeczywistości: "nieśmiertelność duszy zmartwychwstanie umarłych"; sąd Boży, stan pośredni, nauka o czyśćcu,
paruzja, dramat piekła a nadzieja na zbawienie wszystkich, ostateczne
spełnienie - niebo); eschatologia w kontekście ekumenicznym.
Ćwiczenia będą poświęcone pracy nad tekstami źródłowymi tematycznie
związanymi z wykładem.

II B 13.

Metody oceny
(assessment methods)

Wykład: egzamin ustny (obejmujący materiał tematyczny wykładów +
zalecana literatura uzupełniająca - Z. Danielewicz, Traktat o
rzeczywistości ostatecznej, w: Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J.
Majewski, Warszawa 2007.).
Ćwiczenia: Na każde ćwiczenia studenci przygotowują krótkie zadanie
domowe. Wszystkie zadania domowe zostaną podane na pierwszych
zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50 %
punktów+1 punkt, przy czym 50% punktów można uzyskać za zadania
domowe, a 50% za kolokwium pisemne obejmujące treści poruszane za
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ćwiczeniach, które zostanie przeprowadzone na ostatnich zajęciach. Na
ocenę wpływa aktywność na zajęciach.
II B 14.

Spis zalecanych lektur
(recommended reading)

Traktat o rzeczywistości ostatecznej, w: Dogmatyka, red. E. Adamiak, A.
Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007.
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Liczba punktów (number
of credits)
Metody nauczania
(teaching methods)
Język wykładowy
(language of course)
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Teologia dogmatyczna - sakramentologia
Obowiązkowy
Podstawowy
V, semestr zimowy
4
Wykład: 15 godzin
Polski
ks. dr Przemysław Sawa
Wstęp do teologii, przedmioty filozoficzne, historia Kościoła, patrologia,
wstęp do Pisma Świętego, trynitologia, chrystologia, charytologia.
Celem zajęć jest zapoznanie się z katolicką nauką o sakramentach, a
zwłaszcza z ich ujęciem pojęciowym, jakie ukształtowało się w życiu
Kościoła. Wykład ma doprowadzić studenta do umiejętności samodzielnego
konfrontowania się z różnymi problemami związanymi z rozumieniem
sakramentów, ich roli w indywidualnej i wspólnotowej recepcji
przyniesionego przez Chrystusa zbawienia.
1. Relacja Bóg-człowiek: konieczność pośrednictwa
2. Krótka historia pośrednictw.
3. Sakramenty w ogólności – wyjaśnienie pojęć: materia i forma,
zagadnienie, ustanowienia sakramentów, szafarz, intencja, przyjmujący,
skutki sakramentów, skuteczność, owocność, godziwość.
4. Ojcowie Kościoła i teolodzy średniowieczni o sakramentach
5. XVI-wieczna nauka o sakramentach: Reformatorzy i Sobór Trydencki.
6. Ruch liturgiczny w drodze do Vaticanum II. Kierunki rozwoju
sakramentologii wskazane w nauce Soboru Watykańskiego II i teologii
posoborowej.
7. Sakrament chrztu.
8. Sakrament bierzmowania.
9. Sakrament Eucharystii (1)
10. Sakrament Eucharystii (2).
11. Sakrament pokuty i pojednania.
12. Sakrament namaszczenia chorych.
13. Sakrament święceń.
14. Sakrament małżeństwa.
15. Sakramentalia.
Test pisemny z zakresu literatury obowiązkowej i wskazanych zagadnień.
ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA (TEZY):
1. Pośrednictwo zbawcze (Stary i Nowy Testament).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

II B 14.
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2. Sakramenty w ogólności – wyjaśnienie pojęć: materia i forma,
zagadnienie ustanowienia sakramentów, szafarz, intencja, przyjmujący,
skutki sakramentów, skuteczność, owocność, godziwość.
3. Ojcowie Kościoła i teolodzy średniowieczni o sakramentach (Justyn,
Tertulian, Ambroży, Augustyn, Izydor z Sewilii, Berengariusz z Tours, Tomasz
z Akwinu, Sobór Florencki).
4. XVI-wieczna nauka o sakramentach: Reformatorzy (Marcin Luter, Jan
Kalwin, Urlich Zwingli) i Sobór Trydencki.
5. Ruch liturgiczny w drodze do Vaticanum II. Kierunki rozwoju
sakramentologii wskazane w nauce Soboru Watykańskiego II i teologii
posoborowej.
6. Sakrament chrztu: źródła biblijne, nauka patrystyczna, szafarz,
przyjmujący, gest, skutki, charakter, kapłaństwo chrzcielne, konieczność
wiary, rodzaje chrztu.
7. Sakrament bierzmowania: źródła biblijne, nauka patrystyczna,
średniowieczna, poreformacyjna, szafarz, przyjmujący, gest, skutki,
charakter. Kwestie ekumeniczne.
8. Pokuta i pojednanie: źródła biblijne (Stary i Nowy Testament), okres
patrystyczny, średniowiecze, Reformacja (Marcin Luter, Jan Kalwin), Sobór
Trydencki, Sobór Watykański II i późniejsze dokumenty (Ordo poenitentiae,
Reconciliatio et poenitentia).
9. Pokuta i pojednanie: elementy konstytutywne sakramentu pokuty,
kwestia odpustów.
10. Namaszczenie chorych: źródła biblijne, praktyka w ciągu wieków
Kościoła od okresu patrystycznego aż do współczesności, istotne elementy
(szafarz, przyjmujący, gest, skutki). Kwestia wiatyku.
11. Nauka o Eucharystii na przestrzeni wieków (Biblia, okres patrystyczny,
średniowiecze, Reformacja luterańska, Reformacja szwajcarska, Sobór
Trydencki, Sobór Watykański II).
12. Eucharystia: zagadnienie obecności Pana, przechowywania, konsekracja
(przeistoczenie), charakter ofiarniczy, Komunia, materia, forma, owoce,
szafarz Eucharystii i szafarz Komunii Świętej. Kwestia interkomunii.
13. Święcenia: źródła biblijne (urząd, sukcesja), patrystyczna,
średniowieczna, reformacyjna nauka o święceniach, Sobór Watykański II,
dokumenty posoborowe, stopnie święceń, znak sakramentalny (szafarz,
przyjmujący, gest, skutki).
14. Małżeństwo: źródła biblijne, nauka Kościoła w ciągu wieków, znak
sakramentalny (szafarze, gest, skutki).
15. Sakramentalia.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, w: [red.] E. Adamiak, A.
Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, tom 5, Warszawa 2007, s. 213-553;
Testa B., Sakramenty Kościoła, przeł. L. Balter, Poznań 1998.
LITERATURA ZALECANA:
Tihon P., Kościół, w: [red.] B. Sesboüé, Historia dogmatów, t. III: Znaki
zbawienia. Sakramenty, Kościół, Najświętsza Panna Maria, przeł. P. Rak,
Kraków 2001, s. 295-476;
Koch G., Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, przeł. W. Szymona,
Kraków 1999.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Eucharystia, praca zbiorowa, Poznań-Warszawa 1986;
Rahner K., Sakramenty Kościoła, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1997;
Rosato Ph.J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, przeł.
A. Baron, Kraków 1998;
Schneider T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, przeł. J.Tyrawa
Wrocław 1990;
Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkana z Chrystusem w Kościele. W
profilu ekumenicznym, t. 1-4, Włocławek 1995-1997.
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Teologia duchowości
Obowiązkowy
Podstawowy
V, semestr letni
4
Wykład: 30 godzin
Polski
ks. dr Przemysław Sawa
Ukończone cztery lata studiów teologicznych.
Zaznajomienie studentów z:
przedmiotem oraz metodami teologii duchowości;
biblijnym i historycznym doświadczeniem Boga wzywającego do komunii ze
Sobą;
refleksją teologiczną przyczyniającą się do wyłonienia prawideł komunii z
Bogiem;
praktycznymi umiejętnościami umożliwiającymi wiedzę o życiu w komunii z
Bogiem;
funkcją mistagogiczną teologii duchowości.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wprowadzenie, metoda, zakres, pojęcia
Duchowość biblijna
Duchowość Kościoła pierwotnego
Ruch monastyczny – początki
Duchowość patrystyczna
Duchowość benedyktyńska
Duchowość średniowiecza i devotio moderna
Duchowość protestancka
Duchowość potrydencka
Duchowość nowożytna
Duchowość we współczesnym Kościele.
Rzeczywistość nadprzyrodzona
Życie naturalne i nadprzyrodzone
Rzeczywistość Biblii i modlitwy w życiu duchowym
Relacja człowieka do świata
Rozwój życia duchowego – etapy
Rozwój życia duchowego – wzrost moralny
Mistyka
Życie w Duchu Świętym
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II B 14.

Metody oceny
(assessment methods)

Spis zalecanych lektur
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20.
Błędy w rozwoju życia duchowego
21.
Szkoły duchowości chrześcijańskiej
22.
Duchowość wybranych wspólnot i ruchów
23. Zagadnienia różne
Test pisemny z zakresu literatury obowiązkowej i wskazanych zagadnień.
ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA (TEZY):
1.
Duchowość Starego Testamentu.
2.
Duchowość w Nowym Testamencie.
3.
Duchowość Kościoła pierwotnego.
4.
Życie eremickie i cenobickie na Wschodzie.
5.
Duchowość św. Augustyna, św. Benedykta; monastycyzm irlandzki.
6.
Reforma kluniacka, kameduli, kartuzi, cystersi.
7.
Premonstratensi, kanonicy od św. Wiktora, dominikanie,
franciszkanie, kanonicy.
8.
Devotio moderna. św. Katarzyna ze Sieny.
9.
Duchowość św. Ignacego z Loyoli.
10.
Duchowość karmelitańska i terezjańska.
11.
Duchowość w pismach św. Franciszka Salezego.
12.
Duchowość francuska, jansenizm, kwietyzm.
13.
Duchowość św. Alfonsa Liguori.
14. Duchowość wspólnot protestanckich.
15.
Przebudzenia religijne w Europie i USA.
16.
Duchowość XX wieku.
17.
Dary, charyzmaty i owoce Ducha Świętego.
18.
Duchowość biblijna.
19.
Etapy w życiu duchowym: początkujący, postępujący, doskonali.
20.
Duchowość wybranych ruchów katolickich.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Wiseman J.A., Historia duchowości chrześcijańskiej, tłum. A. Wojtasik,
Kraków 2009;
Aumann J., Zarys historii duchowości, tłum. J. Machniak, Kielce 2007;
Bernard Ch.A., Wprowadzenie do teologii duchowości, przeł. J. Machniak,
Kraków 1996.
LITERATURA ZALECANA:
Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i
mistycznej, tłum. L. Rutowska, Warszawa 1982;
Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu,
[red.] G. Mursell. Tłum. J. Wilk. Częstochowa 2004;
Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei,
[red.] H. Witczyk, Tłum. S. Bielański i in, Kielce 2005;
Historia chrześcijaństwa, [red.] B. Bojar, P. Wacławik, P. Woszczenko, tłum.
T. Szafrański, Warszawa 2002;
Historia duchowości, praca zbiorowa, t. 1-6, Kraków 1998-2006;
Leksykon duchowości katolickiej, [red.] M. Chmielewski, Lublin-Kraków
2002.
LITERA UZUPEŁNIAJĄCA
Cordes P.J., „Niech zstąpi Duch Twój”. Refleksje na temat katolickiej
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Odnowy w Duchu Świętym, tłum. S. i J. Demscy, Kraków 1998;
Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w. Tom 1. Narodziny i
rozwój Reformy protestanckiej, tłum. J.M. Kłoczowski, Warszawa 1986;
Evdokimov P., Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 2003;
Gogola J.W., Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003;
Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel. W: Idem: Dzieła, tłum. B. Smyrak,
Kraków 1998, s. 139-401;
Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce
1998;
Kuliberda A., Charyzmaty w Kościele dzisiaj, Częstochowa 2005;
Pinckaers S.T., Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św.
Tomasza z Akwinu, tłum. A. Fabiś, Poznań 1998;
Sicari A.M., Życie duchowe chrześcijanina, tłum. M. Brzezinka, Pallotinum
1999;
Siemieniewski A., Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a Tradycja
katolicka. Wrocław 1997;
Sudbrack J., Mistyka. Doświadczenie własnego ja – Doświadczenie
kosmiczne –Doświadczenie Boga, tłum. B. Białecki, Kraków 1996;
Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik
systematyczny, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2005;
Teresa od Jezusa, Księga fundacji. W: Idem: Dzieła, tłum. H.P. Kossowski,
Kraków 19873, s. 447-745;
Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, tłum. H.P. Kossowski, Kraków
20064;
Wider D., Duchowość dla wszystkich, Kraków 2001.
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Teologia moralna życia seksualnego
Obowiązkowy
Średnio-zaawansowany
Piąty, semestr zimowy
3
Wykład
polski
Antoni Bartoszek
Teologia moralna fundamentalna
Znajomość katolickiej etyki seksualnej oraz umiejętność rozstrzygania
dylematów moralnych w tym względzie.
Wykład podejmuje problematykę życia seksualnego w aspekcie moralnym.
Rozważone zostaje zagadnienie czystości w różnych koncepcjach
antropologicznych, a także problematyka jej biblijnego uzasadniania.
Istotnym elementem wykładu jest moralny wymiar małżeństwa oraz
bezżeństwa. W świetle ujęć personalistycznych zostaje omówiona
problematyka czystości przedmałżeńskiej, małżeńskiej, z uwzględnieniem
grzechów przeciw czystości.
Egzamin ustny, kolokwia
Dokumenty Kościoła dotyczące małżeństwa i rodziny
J. Troska, Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań
1998;
A. Marcol, Etyka życia seksualnego, Opole 1998;
A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Kraków 2002.
W. Bołoz, Etyka seksualna, Warszawa 2003
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Teologia moralna życia społecznego
Obowiązkowy
Podstawowy
Rok V, semestr dziewiąty
3
Wykład - liczba godzin przedmiotu: 15;
Polski
ks. Wojciech Surmiak, dr – wykład
Zakres wiadomości z zakresu teologii moralnej ogólnej
Teologia moralna społeczna jest częścią teologii moralnej szczegółowej,
proponuje ona naukowe zrozumienie i systematyczny wykład tego, jak żyć
w Chrystusie w kontekście działania wspólnotowego. Mówiąc inaczej, jest to
ta część teologii moralnej, która stawia sobie za cel próbę rozświetlenia przy
pomocy wiary roli jaką spełniają podejmowane przez człowieka działania na
płaszczyźnie społecznej i ich odniesienia do ostatecznego celu życia
człowieka, czyli świętości.
Treści wykładu:
Definicja i przedmiot teologii moralnej społecznej
Część I: Obecność Kościoła w świecie
1.
Organiczna jedność misji Kościoła
2.
Postawa chrześcijan wobec świata.
2.1. Miejsce wiary, nadziei i miłości w postawie wobec świata
2.2. Biblijna wizja postawy chrześcijan wobec świata
2.3. Potrzeba afirmacji świata i aktywność człowieka w świecie
3.
Chrześcijańska wizja życia wspólnotowego
3.1. Biblijna wizja życia wspólnotowego
3.1.1. Wspólnotowy charakter Przymierza ST
3.1.2. Wizja wspólnoty w NT
3.2. Personalistyczna wizja życia wspólnotowego
3.2.1. Dialogalny (społeczny) charakter natury ludzkiej
3.2.2. Personalistyczna kategoria uczestnictwa
3.2.2.1. Istota uczestnictwa
3.2.2.2. Solidarność i sprzeciw jako zasady uczestnictwa
3.2.2.3. Konformizm i unik jak zafałszowanie uczestnictwa
3.2.2.4. Chrześcijańska perspektywa uczestnictwa
3.3. Teologiczna wizja życia we wspólnocie
3.3.1. Trynitarny obraz wspólnoty osób
3.3.2. Trud budowania wspólnoty międzyludzkiej w kontek¬ście grzechu
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3.3.3. Communio personarum jako ideał życia społecznego
Część II: Fundamentalne zasady życia społecznego
1.
Osoba centrum życia społecznego
2.
Zasada pomocniczości
3.
Zasada dobra wspólnego
4.
Zasada solidarności
5.
Prawo jako norma życia społecznego
6.
Sprawiedliwość w życiu społecznym
6.1. Biblijna koncepcja sprawiedliwości
6.1.1. Sprawiedliwość w Starym Testamencie
6.1.2. Nowy Testament o sprawiedliwości
6.2. Istota i rodzaje sprawiedliwości
6.2.1. Pojęcie sprawiedliwości
6.2.1. Rodzaje sprawiedliwości
6.3. Sprawiedliwość a miłość
6.3.1. Niewłaściwe pojmowanie relacji
6.3.2. Właściwe odczytanie relacji sprawiedliwości i miłości
6.4. Sprawiedliwość a miłosierdzie
Egzamin ustny na podstawie wcześniej udostępnionych tez.
Colom E., Scelti in Critso per essere santi, t. 4: Morale sociale, Roma 2008
Drożdż A., Człowiek światu. Teologia moralna szczegółowa, cz. 3, Tarnów
2002
Gocko J., Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości,
Warszawa 2013
Kompendium nauczania społecznego Kościoła, Kielce 2005
Nagórny J., Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym, Lublin 2010
Olejnik S., Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000
Piana G., In novità di vita, t. 3: Morale socioeconomica e politica, Assisi 2013
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Współczesne kierunki w teologii
obowiązkowy
zaawansowany
V, semestr zimowy
3
wykład
polski
Jacek Kempa
Odbyta większość kursu teologii systematycznej (fundamentalnej,
dogmatycznej, moralnej)
Student zdobywa wiedzę z zakresu współczesnych kierunków teologicznych,
ich powiązania z nurtami współczesnej kultury. Potrafi wskazać okoliczności
rozwoju doktryny we współczesności, scharakteryzować różnice między
kluczowymi nurtami teologii, odnieść wybrane kierunki teologiczne do
okoliczności historyczno-kulturowych współczesności.
Kryzys modernistyczny. Rozwój teologii w stronę odnowy. Sobór Watykański
II. Główne nurty teologii posoborowej. Teologia w obliczu postmodernizmu.
zaliczenie ustne: znajomość kluczowych nurtów, umiejętność wskazania
powiązań z kulturą współczesną.
R. Winling, Teologia współczesna, tłum. K. Kisielewska-Sławińska, Kraków
1990.
Kerr, F., Katoliccy teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki
oblubieńczej, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2011.
Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. I-III, red. J. Majewski, J.
Makowski, Warszawa 2003-2006.
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Teologia dogmatyczna
Fakultatywny ograniczonego wyboru.
Zaawansowany
V, oba semestry

Seminarium: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni w semestrze, dwa semestry
polski
ks. dr hab. Jacek Kempa
Ukończone trzy lata studiów teologicznych
Przygotowanie pracy magisterskiej z teologii dogmatycznej. Obszary
uprzywilejowane: chrystologia/soteriologia, antropologia, charytologia,
nauka o stworzeniu. Konteksty: teologia współczesna i średniowieczna.
Pogłębienie wiedzy metodologicznej dotyczącej pisania prac dyplomowych i
ćwiczenie sprawności w tym zakresie (gromadzenie i porządkowanie
materiału badawczego, zasady analizy treści, reguły poprawnej wypowiedzi i
jej zapisu, konstrukcja planu). Referowanie przez studentów
opracowywanej problematyki oraz jej dyskusja. Współpraca w
rozwiązywaniu problemów formalnych i merytorycznych związanych z
pisaniem pracy.
Zaliczenie: na podstawie postępu w opracowaniu własnego tematu. Do
zaliczenia drugiego semestru niezbędne jest przedstawienie całej pracy –
dopuszczalny jest stan roboczy. Ocena gotowości tak złożonej pracy
pozostaje w gestii prowadzącego.
Zagadnienia metodologiczne:
J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica
Varsaviensia”, 21(1983) nr 1, s. 221-259.
H. Seweryniak, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z
teologii, Płock 1997.
Mały teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, red. M. Jackiewicz, I.
Jańczak, T. Klikowicz i in., Katowice 2007.
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Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu
Fakultatywny ograniczonego wyboru.
Zaawansowany.
V, semestr zimowy.
2 (za jeden semestr)
Ćwiczenia seminaryjne 2 godziny (tygodniowo). Liczba tygodni w jednym
semestrze 15. Możliwość konsultacji 2 godziny tygodniowo. Przedmiot jest
wspierany na platformie e-learningu.
Polski.
dr hab. Artur Malina, prof. UŚ
Zaliczenie języków biblijnych na poziomie: Język grecki - Septuaginta, Język
hebrajski - morfologia. W przypadku braku zaliczenia należy uzupełnić ten
brak na roku czwartym studiów. Studenci studiów niestacjonarnych są
zwolnieni z tego warunku. Konieczna jest bardzo dobra znajomość
materialna całej Biblii, która będzie weryfikowana podczas pierwszego
semestru.
Zastosowanie - na poziomie odpowiednim do studiów magisterskich literackiego podejścia w interpretacji Pisma Świętego (metoda narracyjna,
retoryczna, pragmatyczna, kontekstualna, itp.) w celu precyzyjnego
wyprowadzania treści teologicznych z analizowanego tekstu. Opanowanie
tych umiejętności jest potwierdzone przez posłużenie się literackimi
metodami interpretacji Pisma Świętego w redakcji pracy magisterskiej.
Na drugim spotkaniu przedstawienie szczegółowego planu
podporządkowanego osiągnięciu głównego celu seminarium. Szczegóły
planu zależą od liczby uczestników oraz od stopnia opanowania języków
biblijnych. W pierwszym semestrze uczestnicy wprowadzeni są w metodykę
prac naukowych z teologii biblijnej. Na pierwszych spotkaniach semestru
letniego uczestnik powinien przedstawić własną, uzasadnioną propozycję
tematu lub przyjąć jeden z zaproponowanych tematów prac magisterskich.
Uczestnicy seminarium z roku piątego przedstawiają postępy w redakcji
pracy magisterskiej, prezentują napotkane trudności i omawiają razem z
prowadzącym i innymi uczestnikami sposoby ich rozwiązania. W zależności
od potrzeb uczestników prowadzący przekazuje szczegółowe informacje z
metodologii nauk biblijnych i metodyki pracy naukowej.
Zaliczenie na podstawie spełnienia warunków określonych na początku
każdego z semestrów.
1. Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, red. A. Kucz, A.
Malina, Kielce 2005, s. 5-39, 47-57, 70-78, 96-98.
2. Interpretacja Biblii w Kościele, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.
3. Walewski P., Praca naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty, Częstochowa
2006.
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Homiletyka
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Zaawansowany
V, oba semestry
2/2
Ćwiczenia seminaryjne: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
Polski
Ks. dr hab. Leszek Szewczyk
Zainteresowanie przedmiotem badań oraz dobra orientacja w
zagadnieniach homiletycznych.
Wprowadzanie w metodykę pracy naukowej i realizacja jej zasad na
przykładzie wybranego tematu pracy magisterskiej. Opanowanie metody
pracy naukowej. Napisanie pracy magisterskiej.
Metodyka pracy naukowej realizowana w oparciu o wybrane tematy z
homiletyki. Referowanie przez studentów postępów w pisaniu prac
magisterskich. Bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów
formalnych i merytorycznych. Dyskusje na temat przedstawianych treści
teologicznych.
Zaliczenie na podstawie wykazanych postępów w przygotowywaniu pracy
magisterskiej.
K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003W. Przyczyna, G. Siwek,
O metodologii homiletyki, „Studia nauk teologicznych PAN” 2002, 2, s. 289–
300.
J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1985.
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Historia Kościoła i patrologia
Fakultatywny ograniczonego wyboru.
Zaawansowany
rok V,

Seminarium: 30 godzin; 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni.
Polski
Andrzej Uciecha
Pozytywne zaliczenie seminarium w poprzednim semestrze. Znajomość
języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na lekturę tekstów oryginalnych,
znajomość bierna języka obcego (angielski, francusku, niemiecki).
Celem seminarium magisterskiego jest napisanie pracy magisterskiej.
Umiejętność pisania prac popularno-naukowych i naukowych.
nauka poszukiwania, gromadzenia, porządkowania zdobytych informacji,
przekazanie wiedzy na temat ich interpretacji, nauka rozumowania
przyczynowo-skutkowego; pogłębianie teoretycznej i praktycznej
znajomości zasad redakcji pracy magisterskiej i rozwijanie zdolności
posługiwania się metodą historyczno-analityczną; redakcja rozdziałów pracy
magisterskiej.
pozytywna ocena z przygotowania do każdego zajęcia w formie
systematycznie redagowanych pisemnych opracowań, które będą
analizowane i omawiane pod kierunkiem promotora.
Zaliczenie semestru zimowego: redakcja 1 rozdziału, ew. 2/3 pracy
dyplomowej.
Zaliczenie semestru letniego (końcowego): oddanie pracy dyplomowej z
oceną pozytywną promotora.
St. Grześkowiak, Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk
teologicznych, Gniezno 1995; F. Drączkowski, ABC pisania pracy
magisterskiej, Pelplin 2000; J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia
Limited 2001. St.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 2002.
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Katolicka nauka społeczna
Seminarium magisterskie
Zaawansowany
V rok, oba semestry

Praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne. Konsultacje dla
wszystkich studentów: czwartki, w godz. 13.30-15.00 w Katedrze Teologii
Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (sala 203/2). Ponadto istnieje
możliwość ustalenia terminu konsultacji nadzwyczajnych
(arkadiusz.wuwer@us.edu.pl). Studenci studiów niestacjonarnych mają
dodatkowo możliwość konsultacji po indywidualnym zgłoszeniu takiej
potrzeby w terminach zjazdów (piątki w godz. 14.30-16.00 oraz soboty w
godz. 13.30-15.00).
polski
Arkadiusz Wuwer
Orientacja w terminologii i podstawowych zagadnieniach społecznych oraz
w zainteresowanie społecznym nauczaniem Kościoła. Zaliczenie seminarium
magisterskiego w poprzednim semestrze.
Celem seminarium z katolickiej nauki społecznej dla roku V studiów
niestacjonarnych z teologii jest kontynuacja działań zmierzających do
napisania pracy magisterskiej z zakresu nauczania społecznego Kościoła.
Podczas seminarium omawiane są opracowane przez studentów fragmenty
pracy, która może mieć postać rozprawy o charakterze historycznym
(ewolucja idei społecznych lub/i doktryny społecznej Kościoła), bądź
empirycznym (aktualizacja tego nauczania). Podczas zajęć ma miejsce
odniesienie pracy studentów do szczegółowych kwestii metodologicznych,
specyficznych dla katolickiej nauki społecznej, weryfikacja przebiegu
procesu badawczego, metod i technik badań katolicko-społecznych, zasad
korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania kwerendy, zasad
przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym.
semestr zimowy: przedstawienie pracy magisterskiej w stopniu
zaawansowania rokującym uzasadnioną nadzieję na jej pomyślne
ukończenie w semestrze letnim (75% zaawansowania).
semestr letni: Student powinien wykazać zaangażowanie badawcze w
pisanie pracy magisterskiej, które wyraża się tym, że do końca maja 2016
roku przedstawia całość pracy magisterskiej.
F.J. Mazurek, Katolicka nauka społeczna - status metodologiczny i główne
obszary problemowe, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe
zagadnienia z życia społecznego i politycznego, red. S. fel, J. Kupny,
Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s. 11-30.
Społeczeństwo i Kościół nr 1/2004 – Metodologiczne i teoretyczne

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

str. 130

problemy katolickiej nauki społecznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– Wydział Teologiczny, Poznań 2004, s. 207.
S. Kowalczyk, Nauka społeczna Kościoła. Struktura doktrynalna, status
metodologiczny, profil, Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i
dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła nr 2/2011, s. 93-112.
H. Juros, Katolicka nauka społeczna w roku 2010, Społeczeństwo. Studia,
prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła nr 4/2010,
s. 627-643.
Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005, stron
639.

