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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

rok I 

 

 Filozofia – logika i epistemologia (11-TS-15-FLE) 

 Filozofia – nowożytność i współczesność (11-TS-15-FNW) 

 Filozofia – starożytność i średniowiecze (11-TS-15-FSS) 

 Język grecki 1 (11-TS-15-GR1) 

 Historia Kościoła – starożytność i średniowiecze (11-TS-15-HK1) 

 Historia Kościoła – nowożytność i współczesność (11-TS-15-HK2) 

 Język łaciński 1 (11-TS-15-ŁC1) 

 Język łaciński 2 (11-TS-12-ŁC2) 

 Muzyka 1 – Ogólne zasady (11-TS-15-M1) 

 Psychologia ogólna (11-TS-15-PPPs1) 

 Wstęp do teologii (11-TS-15-WdT) 

 sylabusy z języków nowożytnych dostępne są na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
UŚ: http://spnjo.us.edu.pl/node/1006 

 

http://spnjo.us.edu.pl/node/1006
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Sylabus modułu:  

Filozofia – logika i epistemologia (11-TS-15-FLE) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wyniku kolokwium pisemnego 
sprawdzjącego wiadomości przyswojone w trakcie wykładu i lektury części 
dotyczącej teorii poznania (waga 0,4) i kolokwium pisemnego dotyczącego 
części logicznej(waga 0,6). 
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu są pozytywne oceny 
z obu kolokwiów oraz zaliczenie ćwiczeń. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład – część 1 FLE_fs_1 
prowadzący Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 
grupa(-y)  

treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

50 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

35 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega przyswajaniu sobie zagadnień omówionych na 
wykładzie oraz poszerzeniu ich w oparciu o wskazaną literaturę. 

organizacja zajęć  Wszyscy studenci 
literatura 
obowiązkowa 

J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992 
Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje  
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dodatkowe 

 

nazwa  kod 

Wykład – część 2 FLE_fs_2 
prowadzący Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 
grupa(-y)  
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

25 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

30 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega przyswajaniu sobie zagadnień omówionych na 
wykładzie oraz poszerzeniu ich w oparciu o wskazaną literaturę. 

organizacja zajęć  Wszyscy studenci 
literatura 
obowiązkowa 

L. Wciórka, Teoria poznania, Poznań 1996 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Ćwiczenia FLE_fs_3 
prowadzący mgr Grzegorz Wiończyk 
grupa(-y)  
treści zajęć Epistemologia jako dziedzina filozoficzna 

Teoria poznania a metafizyka  
Rodzaje poznania 
Współczesne nurty w epistemologii 
Logika jako dziedzina filozoficzna 
Klasyczny Rachunek Zdań 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

35 

opis pracy własnej 
studenta 

analiza tekstu 
debata 
praca w grupach  
ćwiczenia z rachunku zdań 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 

Wydział Teologiczny 
 

 

organizacja zajęć  Wszyscy studenci 
literatura 
obowiązkowa 

R. M. Olejnik, Ćwiczenia z logiki praktycznej, Częstochowa 1998 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Konsultacje FLE_fs_4 
prowadzący Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 
grupa(-y)  
treści zajęć Treścią konsultacji jest pomoc ze strony prowadzącego w zrozumieniu szczegółowych 

zagadnień omawianych na wykładach lub ćwiczeniach oraz doradztwo w 
przygotowaniu prezentacji multimedialnej.  

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

50 

opis pracy własnej 
studenta 

Student przygotowuje prezentację multimedialaną na ustalony z wykładowcą temat. 

organizacja zajęć  Indywidualne konsultacje. 
literatura 
obowiązkowa 

Indywidualnie dobierana dla każdego studenta.  

literatura 
uzupełniająca 

Dobierana indywidualnie dla każdego studenta. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Kolokwium pisemne I FLE_w_1 
kod(-y) zajęć  FLE_fs_1, FLE_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

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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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.  

kryteria oceny 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 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci piszą test w terminie ustalonym w sesji egzaminacyjnej. Do dyspozycji 
studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny. 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

Kolokwium pisemne II FLE_w_3 
kod(-y) zajęć  FLE_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Weryfikację przeprowadza się na podstawie lektury: L. Wciórka, Teoria poznania, 
Poznań 1996. 

kryteria oceny 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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przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium jest przeprowadzane w ramach ćwiczeń, po uprzednim 
powiadomieniu. Czas trwania: ok. 25 min. Do dyspozycji studenta są trzy terminy. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Filozofia – nowożytność i współczesność (11-TS-15-FNW) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz, marekw0000@poczta.onet.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia arytmetyczna dwóch, co najmniej dostatecznych ocen: z ćwiczeń oraz z 
egzaminu ustnego. Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – 
również wliczane są do średniej. 
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena wystąpienia 
ustnego oraz pozytywna ocena pracy pisemnej. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisane zostaną trzy oceny: końcowa z modułu, z ćwiczeń, 
z egzaminu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład FNW_fs_1 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Filozofia Odrodzenia (Bacon) 

2. Filozofia XVII wieku (Kartezjusz, Spinoza, Pascal, Leibniz) 
3. Filozofia Oświecenia (Locke, Berkeley, Hume, encyklopedyści) 
4. Filozofia krytyczna Kanta 
5. System Hegla, marksizm 
6. Pozytywizm Comte’a; neopozytywizm „koła wiedeńskiego”, filozofia analityczna 
7. Filozofia Nietzsche’go 
8. Fenomenologia (Husserl, Scheler) 
9. Filozofia egzystencji (Heidegger, Sartre) 
10. Współczesna filozofia chrześcijańska (Maritain, Mounier) 
11. Filozofia spotkania (Buber, Levinas); postmodernizm 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

60 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

200 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do egzaminu 

organizacja zajęć  zajęcia co tydzień, 15 x 4 godziny 
literatura 
obowiązkowa 

F. Copleston, Historia filozofii 
B.A.G. Fuller, Historia filozofii 
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii 

literatura 
uzupełniająca 

Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz 
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty 
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adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia FNW_fs_2 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Filozofia Odrodzenia (Bacon) 

2. Filozofia XVII wieku (Kartezjusz, Hobbes) 
3. Filozofia Oświecenia (Locke, Berkeley, Hume, Rousseau) 
4. Filozofia krytyczna Kanta 
5. Filozofia Schopenhauera, Kierkegaarda, Nietzsche’go 
6. Intuicjonizm Bergsona 
7. Filozofia egzystencji (Heidegger, Sartre) 
8. Współczesna filozofia chrześcijańska (Maritain, Teilhard de Chardin) 
9. Hermeneutyka Gadamera 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

110 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwiów, 
przygotowanie wystąpienia, przygotowanie pracy pisemnej 

organizacja zajęć  zajęcia co tydzień, 15 x 2 godziny 
literatura 
obowiązkowa 

F. Copleston, Historia filozofii 
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie 
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii 

literatura 
uzupełniająca 

Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz 
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty 

adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 

informacje 
dodatkowe  

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin ustny FNW_w_1 

kod(-y) zajęć  FNW_fs_1 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość wiedzy z zagadnień wyszczególnionych w pliku: tezy do egzaminu 
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/) 

kryteria oceny O ocenie decyduje jakość odpowiedzi na zadane pytania. 
przebieg procesu Student losuje trzy pytania dotyczące podanych uprzednio zagadnień i ma około 
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weryfikacji 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 
informacje dodatkowe Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 

 

nazwa kod 

kolokwium pisemne FNW_w_2 

kod(-y) zajęć  FNW_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w pliku: plan ćwiczeń (dostępne na: 
http://el2.us.edu.pl/wt/) 

kryteria oceny Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych 
punktów. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Każde kolokwium to krótki test (test wielokrotnego wyboru, test prawda/fałsz, test 
lukowy, test dopasowań, test podkreśleń, zadania opisowe). Student ma 10–20 
minut na jego rozwiązanie.  

informacje dodatkowe Ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna sześciu pozytywnych ocen z kolokwiów. 
Koniecznym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena pracy pisemnej 
oraz pozytywna ocena aktywności podczas ćwiczeń. 

 

nazwa kod 

praca pisemna FNW_w_3 

kod(-y) zajęć  FNW_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Złożenie pracy pisemnej na podstawie lektury filozoficznej: plik lista lektur 
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)  

kryteria oceny 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/) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student składa pracę w terminie do 17 maja 2015 roku, a podczas ostatnich 
ćwiczeń dowiaduje się o otrzymanej ocenie. 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

aktywność podczas ćwiczeń FNW_w_4 

kod(-y) zajęć  FNW_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

zaangażowanie w przebieg zajęć, przygotowanie wystąpienia ustnego 

kryteria oceny Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (analiza tekstów, udział w 
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dyskusji, przygotowanie wyznaczonego zagadnienia i przedstawienie go podczas 
ćwiczeń). Aktywność studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.  

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Filozofia – starożytność i średniowiecze (11-TS-15-FSS) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. Dr Witold Kania witold.kania@us.edu.pl 
rok akademicki 2015/2016 
Semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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. 

Informacje dodatkowe 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 FSS_fs_1 
Prowadzący Ks. Dr Witold Kania 
grupa(-y)  
treści zajęć 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). 

Metody 
prowadzenia zajęć 

Zgodna z opisem modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

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. 

Organizacja zajęć  Wszyscy studenci 
Literatura 
obowiązkowa 

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Wyd. WAM, Kraków 2003. (Fragmenty) 
Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Vatican 1998. (Fragmenty) 

Literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

Informacje  
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dodatkowe 

 

nazwa  Kod 

Wykład – część 2 FSS_fs_2 
Prowadzący Ks. Dr Witold Kania 
grupa(-y)  
treści zajęć Treścią wykładu są następujące zagadnienia: początki filozofii starożytnej; jej źródła; 

podział na epoki; omówienie poglądów filozoficznych: milezyjczyków, Heraklita, 
eleatów, pluralistów, pitagorejczyków, sofistów, Sokratesa, szkół sokratycznych, 
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, filozofów 
arabskich, Anzelma z Canterbury, Bernarda z Clairvaux, Wiktorynów, Piotra Abelarda, 
Szkoły w Chartres, Jana z Salisbury, Św. Bonawentury, Alberta Wielkiego, Tomasza z 
Akwinu, Dunsa Szkota, Wilhelma Ockhama. Omówienie problemu uniwersaliów oraz 
mistycyzmu późnego średniowiecza. 

Metody 
prowadzenia zajęć 

Zgodna z opisem modułu. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

75 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

90 

opis pracy własnej 
studenta 

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 1991- 

Organizacja zajęć   
Literatura 
obowiązkowa 

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, PWN. 

Literatura 
uzupełniająca 

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983. 
E. 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. 

adres strony www 
zajęć 

 

Informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod 

Ćwiczenia FSS_fs_3 
Prowadzący Ks. Dr Witold Kania 
grupa(-y)  
treści zajęć Treścią zajęć jest czytanie i wspólne omawianie tekstów źródłowych okresu 

starożytności i średniowiecza oraz fragmentów monografii poświęconych 
poszczególnym problemom i autorom tych epok. Wybór obejmuje m. in. fragmenty 
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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). 

Metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 X 2 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

70 

opis pracy własnej 
studenta 

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. 

Organizacja zajęć   
Literatura 
obowiązkowa 

Filozofia. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii, M. Jędraszewski (red.), 
Redakcja Wydawnictw Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań 2001. Teksty źródłowe 
udostępniane przez prowadzącego. 

Literatura 
uzupełniająca 

Jak w opisie wykładu cz. 1 i 2 

adres strony www 
zajęć 

 

Informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod 

Konsultacje FSS_fs_4 
Prowadzący Ks. Dr Witold Kania 
grupa(-y)  
treści zajęć Pomoc ze strony wykładowcy w zrozumieniu poszczególnych zagadnień omawianych 

na zajęciach oraz w prawidłowym opracowaniu pracy pisemnej. 
Metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

2 x 45 min. tygodniowo 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

50 

opis pracy własnej 
studenta 

Student opracowuje pracę pisemną na jeden z wyznaczonych przez wykładowcę 
tematów. Tematyka prac przydzielana indywidualnie dla studenta przez 
prowadzącego zajęcia. 

Organizacja zajęć  Konsultacje indywidualne. 
Literatura 
obowiązkowa 

Dobierana indywidualnie, uzależniona od wyznaczonego tematu. 

Literatura 
uzupełniająca 

Dobierana indywidualnie, uzależniona od wyznaczonego tematu. 

adres strony www 
zajęć 

 

Informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 
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Nazwa Kod 

Egzamin ustny FSS_w_1 

kod(-y) zajęć  FSS_fs_1 FSS_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. Dr Witold Kania 

grupa(-y)  
Wymagania 
merytoryczne 

Znajomość treści wykładów (według ustalonych schematów: „treść zajęć” [moduł: 
FSSa_fs_1 i 2]) oraz treści zadanych lektur obowiązkowych wyznaczonych w obu 
częściach wykładu. 

kryteria oceny 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. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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. 

informacje 
dodatkowe 

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 FSS_w_2 
kod(-y) zajęć  FSS_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. Dr Witold Kania 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Weryfikacja przeprowadzana jest w oparciu o lekturę W. Tatarkiewicz, Historia 
filozofii, t. I. 

kryteria oceny Trzy kolokwia (listopad, 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 wszystkich 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) 
40% do 55%: ocena 3 (dst) 
55% do 65%: ocena 3,5 (dst+) 
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65% do 75%: ocena 4 (db) 
75% do 85%: ocena 4,5 (db+) 
 85% i więcej: ocena 5 (bdb) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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). 

informacje dodatkowe  

 

Nazwa Kod 

Praca pisemna FSS_w_3 
kod(-y) zajęć  FSS_fs_4 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. Dr Witold Kania 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

W zależności od tematu dobierana jest odpowiednio literatura. 

kryteria oceny 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. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student może korzystać z indywidualnych konsultacji. Termin złożenia pracy 
regulowany indywidualnie (maksymalnie do przerwy świątecznej na Boże 
Narodzenie). 

informacje dodatkowe  

 

Nazwa Kod 

Pytania do tekstu  FSS_w_4 
kod(-y) zajęć  FSS_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. Dr Witold Kania 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Wraz z tekstami źródłowymi student otrzymuje pytania sprawdzające zrozumienie 
tekstu. W 3-5 osobowych grupach studenci przygotowują na piśmie odpowiedzi. 

kryteria oceny O zaliczeniu tego sposobu weryfikacji decyduje obecność na zajęciach i 
przedstawienie odpowiedzi w formie pisemnej. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje dodatkowe  

 

Nazwa Kod 

Udział w dyskusji nad udzielonymi odpowiedziami FSS_w_5 
kod(-y) zajęć  FSS_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-

Ks. Dr Witold Kania 
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e) weryfikację 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami innych grup. 

kryteria oceny O zaliczeniu tej formy weryfikacji decyduje aktywność na zajęciach. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Każdorazowe ćwiczenia połączone z analizą tekstów. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Język grecki 1 (11-TS-15-GR1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu mgr Monika Czarnuch 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Ćwiczenia GR1_fs_1 
prowadzący mgr Monika Czarnuch 
grupa(-y) specjalności: nauczycielska, pastoralna i teologia w kulturze 
treści zajęć 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.  

metody 
prowadzenia zajęć 

ćwiczenia 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

Studenci pamięciowo opanowują materiał przedstawiany na ćwiczeniach, aby go 
wykorzystać w analizie gramatycznej i w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www  
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zajęć 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Sprawdziany w formie pisemnej GR1_w_1 
kod(-y) zajęć  GR1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr Monika Czarnuch 

grupa(-y) specjalności: nauczycielska, pastoralna i teologia w kulturze 
wymagania 
merytoryczne 

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). 

kryteria oceny Ocenie podlegają zarówno postępy w zdobywaniu wiedzy, jak i wynik końcowy. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Student jest oceniany na podstawie wyników pisemnych sprawdzianów umiejętności 
rozpoznawania znaczenia słów, analizowania form gramatycznych oraz tłumaczenia 
tekstów. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
nazwa kod 

ocena wykonania w formie ustnej zadań realizowanych podczas ćwiczeń GR1_w_2 
kod(-y) zajęć  GR1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr Monika Czarnuch 

grupa(-y) specjalności: nauczycielska, pastoralna i teologia w kulturze 
wymagania 
merytoryczne 

Student powinien sprostać wymaganiom określonym na poprzednich ćwiczeniach w 
zakresie przedstawionego słownictwa i zjawisk gramatycznych.  

kryteria oceny Ocenie podlega wykorzystanie nabytej wiedzy w tłumaczeniu i analizie gramatycznej 
tekstów przedstawianych na ćwiczeniach. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Historia Kościoła – starożytność i średniowiecze (11-TS-15-HK1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr hab. Henryk Olszar 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarna 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia ocen ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia 
/ocena z egzaminu 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład  
prowadzący Ks. dr hab. Henryk Olszar 
grupa(-y) Nauczycielska, teologia w kulturze, pastoralna 
treści zajęć 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 rzymsko-
bizantyjskie; 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład wprowadzający, analiza podanych tekstów źródłowych. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 h 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

40 h 

opis pracy własnej 
studenta 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy odnośnie wskazanych zagadnień podstawowych oraz lekturę wybranych 
tekstów poszerzających wiedzę 

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ 
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literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez prowadzącego zajęcia 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Ćwiczenia  
prowadzący Ks. dr hab. Henryk OLSZAR 
grupa(-y) nauczycielska, teologia w kulturze 
treści zajęć Pragmina Jerozolimska. Najstarsze misje chrześcijańskie. Źródła: Dzieje Apostolskie; 

Państwo Rzymskie wobec chrześcijan; Pogaństwo wobec chrześcijan; Prześladowania, 
świętość i grzech chrześcijan; Praca i zawód chrześcijanina; Caritas Christiana; 
Wykształcenie, kultura i rozrywki chrześcijanina; Małżeństwo, niewolnictwo, służba 
wojskowa; Ewangelizacja Europy średniowiecznej; Patrimonium Sancti Petri; 
Karolińska odnowa i reforma gregoriańska; Kłótnia o obrazy; Wielka Schizma 
Wschodnia i unie rzymsko-bizantyjskie; Chrześcijanin grecki i łaciński przed Bogiem; 
Reguły życia zakonnego; Wyprawy Krzyżowe - bestialska zbrodnia czy bohaterski zryw 
w obronie chrześcijaństwa?; Inkwizycja - stosy czy początki nowoczesnego 
sądownictwa?; Walka Kościoła i państwa o dominium mundi; Życie Kościoła 
średniowiecznego (sobór, uniwersytet, całun turyński, pielgrzymki i lata święte w 
Rzymie) 

metody 
prowadzenia zajęć 

analiza (streszczenie + komentarz + aktualizacja) podanych tekstów źródłowych 
dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i form religijności starożytnego i 
średniowiecznego Kościoła  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 h 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

50 h 

opis pracy własnej 
studenta 

przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów oraz 
opracowanie analityczno-syntetycznego opisu do wskazanego wcześniej tekstu 

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ 
literatura 
obowiązkowa 

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;  
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Żywczyński M., Franciszek – największy święty, jakiego zna historia, Niepokalanów 
2000 

literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez prowadzącego zajęcia 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia  
prowadzący Ks. dr Damian Bednarski 
grupa(-y) pastoralna 
treści zajęć Pragmina Jerozolimska. Najstarsze misje chrześcijańskie. Źródła: Dzieje Apostolskie; 

Państwo Rzymskie wobec chrześcijan; Pogaństwo wobec chrześcijan; Prześladowania, 
świętość i grzech chrześcijan; Praca i zawód chrześcijanina; Caritas Christiana; 
Wykształcenie, kultura i rozrywki chrześcijanina; Małżeństwo, niewolnictwo, służba 
wojskowa; Ewangelizacja Europy średniowiecznej; Patrimonium Sancti Petri; 
Karolińska odnowa i reforma gregoriańska; Kłótnia o obrazy; Wielka Schizma 
Wschodnia i unie rzymsko-bizantyjskie; Chrześcijanin grecki i łaciński przed Bogiem; 
Reguły życia zakonnego; Wyprawy Krzyżowe - bestialska zbrodnia czy bohaterski zryw 
w obronie chrześcijaństwa?; Inkwizycja - stosy czy początki nowoczesnego 
sądownictwa?; Walka Kościoła i państwa o dominium mundi; Życie Kościoła 
średniowiecznego (sobór, uniwersytet, całun turyński, pielgrzymki i lata święte w 
Rzymie) 

metody 
prowadzenia zajęć 

analiza (streszczenie + komentarz + aktualizacja) podanych tekstów źródłowych 
dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i form religijności starożytnego i 
średniowiecznego Kościoła 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 h 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

50 h 

opis pracy własnej 
studenta 

przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów oraz 
opracowanie analityczno-syntetycznego opisu do wskazanego wcześniej tekstu 

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ 
literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez prowadzącego zajęcia 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

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

ks. dr hab. Henryk Olszar 

grupa(-y) nauczycielska, teologia w kulturze, pastoralna 
wymagania 
merytoryczne 

materiał z wykładów i zadanej lektury 

kryteria oceny skala ocen podczas egzaminu ustnego: 2-5, akcent stawiany będzie na wiedzę; 
kryteria oceny są następujące:  
na ocenę 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat metody pracy 
historycznej, nie zna podstawowych zagadnień z historii Kościoła starożytnego i 
średniowiecznego, nie potrafi podać przyczyn i skutków wydarzeń życia 
kościelnego, nie zna dat ważnych wydarzeń życia kościelnego; 
na ocenę 3 (dst): student potrafi ogólnie omówić Kościoła starożytnego i 
średniowiecznego, nie potrafi podać przyczyn i skutków wydarzeń życia 
kościelnego, nie zna dat ważnych wydarzeń życia kościelnego tego okresu; 
na ocenę 3,5 (dst+) student potrafi ogólnie omówić historię Kościoła starożytnego 
i średniowiecznego, potrafi podać wybiórczo przyczyny i skutki wydarzeń życia 
kościelnego, zna niektóre podstawowe daty z historii Kościoła tego okresu; 
na ocenę 4 (db): student potrafi omówić historię Kościoła starożytnego i 
średniowiecznego, potrafi ogólnie podać przyczyny i skutki wydarzeń życia 
kościelnego, zna podstawowe dla historii Kościoła tego okresu daty; 
na ocenę 4,5 (db+): student potrafi omówić historię Kościoła starożytnego i 
średniowiecznego, potrafi podać przyczyny i skutki wydarzeń życia kościelnego, 
zna ważne dla historii Kościoła tego okresu daty; 
na ocenę 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny db + (4,5) 
oraz potrafi formułować ogólniejsze wnioski dotyczące związków historii Kościoła 
starożytnego i średniowiecznego z wydarzeniami późniejszymi 

przebieg procesu 
weryfikacji 

kolokwium pisemne – weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną 
w sylabusie literaturę 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

Wygłoszenie tekstu pisanego  

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

ks. dr hab. Henryk Olszar 

grupa(-y) nauczycielska, teologia w kulturze 
wymagania 
merytoryczne 

materiał z wykładów i zadanej lektury 

kryteria oceny ocena (na podstawie ustnego wystąpienia) umiejętności streszczenia własnymi 
słowami i przygotowania komentarza do zadanych tekstów oraz umiejętności 
napisania tekstu przeznaczonego do ustnego wygłoszenia 

przebieg procesu 
weryfikacji 

student przedstawia przygotowane podczas pracy własnej wystąpienie odnoszące 
się do dokumentów źródłowych, a wykładowca je ocenia uwzględniając  kryteria 
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przekazane studentom podczas pierwszych zajęć   
informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

Wygłoszenie tekstu pisanego  
kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr Damian Bednarski 

grupa(-y) pastoralna 
wymagania 
merytoryczne 

materiał z wykładów i zadanej lektury 

kryteria oceny ocena (na podstawie ustnego wystąpienia) umiejętności streszczenia własnymi 
słowami i przygotowania komentarza do zadanych tekstów oraz umiejętności 
napisania tekstu przeznaczonego do ustnego wygłoszenia 

przebieg procesu 
weryfikacji 

student przedstawia przygotowane podczas pracy własnej wystąpienie odnoszące 
się do dokumentów źródłowych, a wykładowca je ocenia uwzględniając  kryteria 
przekazane studentom podczas pierwszych zajęć   

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Historia Kościoła – nowożytność i współczesność (11-TS-15-HK2) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Damian Bednarski, d.bednarski@us.edu.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia arytmetyczna dwóch ocen: z ćwiczeń oraz z egzaminu ustnego. 
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności 
studenta na ćwiczeniach. 

informacje dodatkowe w indeksie wpisane zostaną: ocena z egzaminu ustnego kończącego wykłady, 
ocena z ćwiczeń oraz ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Historia Kościoła – nowożytność i współczesność 11-TS-12-HK2 
prowadzący Ks. dr Damian Bednarski (wykład i ćwiczenia) 
grupa(-y) teologia pastoralna oraz teologia nauczycielska i teologia w kulturze 
treści zajęć Okoliczności i przebieg Reformacji; przebieg i wyniki Soboru Trydenckiego dla Kościoła 

Katolickiego; konfesjonalizacja Europy; misje katolickie XV-XVIII wieku; najważniejsze 
spory teologiczne okresu nowożytnego; stosunek Kościoła katolickiego do nowożytnej 
nauki, nurtów ascetyczno - mistycznych, masonerii; przyczyny, przebieg i skutki 
Rewolucji Francuskiej; relacja Kościół – państwo w XIX i XX w., Sobór Watykański I; 
pontyfikaty papieży XIX i XX wieku; dzieje Kościołów lokalnych w dwóch ostatnich 
wiekach; wpływ totalitaryzmu sowieckiego i nazistowskiego na losy chrześcijaństwa w 
Europie i Azji; martyrologium Kościoła w czasie II wojny światowej; Sobór Watykański 
II; problemy Kościoła współczesnego. 
Omówione zostaną także tematy związane z historią Kościoła w Polsce: dzieje Kościoła 
w czasie Reformacji i reformy katolickiej, rozbiorów państwa polskiego i zburzenia 
organizacji kościelnej, w Drugiej Rzeczypospolitej, w okresie okupacji nazistowskiej i 
sowieckiej, Polski „ludowej” i pontyfikatu Jana Pawła II. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład: 3 godziny tygodniowo, 15 tygodni;  
ćwiczenia: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 h wykładów 
45 ćwiczeń  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

80 h w tym: 
15 h przygotowania do wykładów  
20 h na przygotowanie pracy pisemnej  
45 h przygotowania do ćwiczeń  

opis pracy własnej 
studenta 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy odnośnie wskazanych zagadnień podstawowych oraz lekturę wybranych 
tekstów poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów oraz 
opracowanie analityczno-syntetycznego opisu do wskazanego wcześniej tekstu; 
przygotowanie pracy pisemnej będącej próbą omówienia wskazanej przez 
wykładowcę encykliki 
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organizacja zajęć  zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ 
literatura 
obowiązkowa 

M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 3, cz. 1-2, t. 4, Warszawa 1989-1992; 
Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, t. 4 -5, Warszawa 1985-
1987. 

literatura 
uzupełniająca 

R. Decot, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007. 
A. Gieysztor, O warsztacie pracy historyka, Kwartalnik Historyczny 69:1962, s. 440-
445;  
B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993;  
J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię? Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 
1996;  
K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002; 
K. Schatz, Prymat papieski od początków do współczesności, Kraków 2004;  
J.L. Mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, Kraków 2007; 
Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, (1775-1978), Warszawa 
1983; 
Historia Kościoła w Polsce, T. 1-2, red. B. Kumor i Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 
1974-1979; 
Z. Zieliński Z, Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003; 
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003. 
B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1988; 
M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku 
historii, Bydgoszcz 1993; 
J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa  kod 

Historia Kościoła – nowożytność i współczesność 11-TS-12-HK2 
kod(-y) zajęć  HK2_w_1HK2_w_1HK2_w_1 

HK2_w_3HK2_w_3HK2_w_3  
HK2_w_4HK2_w_4HK2_w_4 
HK2_w_2HK2_w_2HK2_w_2 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr Damian Bednarski (wykłady i ćwiczenia) 
 

grupa(-y) teologia pastoralna, teologia nauczycielska i teologia w kulturze 
wymagania 
merytoryczne 

opanowanie treści wykładów; 
znajomość historii Kościoła opisanej w podręcznikach: M. Banaszak, Historia 
Kościoła Katolickiego, t. 3, cz. 1-2, t.4, Warszawa 1989-1992 oraz Historia 
Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, t. 4 -5, Warszawa 1985-1987; 
tezy do egzaminu zostaną zamieszczone miesiąc przed egzaminem na stronie 
wsparcia dydaktyki; 
znajomość tekstów na ćwiczeniach oraz kontekstu ich powstania  

kryteria oceny skala ocen podczas kolokwium pisemnego: 2-5, akcent stawiany będzie na 
wiedzę. 
Kryteria oceny są następujące:  
na ocenę 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat metody 
pracy historycznej, nie zna podstawowych zagadnień z historii Kościoła 
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nowożytnego i współczesnego, nie potrafi podać przyczyn i skutków wydarzeń 
życia kościelnego, nie zna dat ważnych wydarzeń życia kościelnego; 
na ocenę 3 (dst): student potrafi ogólnie omówić historię Kościoła nowożytnego i 
współczesnego, nie potrafi podać przyczyn i skutków wydarzeń życia kościelnego, 
nie zna dat ważnych wydarzeń życia kościelnego tego okresu; 
na ocenę 3,5 (dst+) student potrafi ogólnie omówić historię Kościoła 
nowożytnego i współczesnego, potrafi podać wybiórczo przyczyny i skutki 
wydarzeń życia kościelnego, zna niektóre podstawowe daty z historii Kościoła 
tego okresu; 
na ocenę 4 (db): student potrafi omówić historię Kościoła nowożytnego i 
współczesnego, potrafi ogólnie podać przyczyny i skutki wydarzeń życia 
kościelnego, zna podstawowe dla historii Kościoła tego okresu daty; 
na ocenę 4,5 (db+): student potrafi omówić historię Kościoła nowożytnego i 
współczesnego, potrafi podać przyczyny i skutki wydarzeń życia kościelnego, zna 
ważne dla historii Kościoła tego okresu daty; 
na ocenę 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny db + 
(4,5) oraz potrafi formułować ogólniejsze wnioski dotyczące związków historii 
Kościoła nowożytnego i współczesnego z wydarzeniami późniejszymi; 
skala ocen podczas weryfikacji pracy pisemnej: 2-5;  
skala ocen podczas ćwiczeń: 2-5, oceniana będzie umiejętność opracowania i 
przedstawienia analityczno-syntetycznego opisu do wskazanych wcześniej 
tekstów 

przebieg procesu 
weryfikacji 

wykłady:  
egzamin ustny – weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną 
literaturę; 
praca pisemna – sprawdzenie umiejętności posługiwania się metodą historyczną 
w przedstawieniu określonego problemu społecznego w pracy przygotowanej 
przez studenta; 
ćwiczenia: 
wygłoszenie tekstu pisanego – ocena (na podstawie ustnego wystąpienia), 
umiejętności streszczenia własnymi słowami i przygotowania komentarza do 
zadanych tekstów oraz umiejętności napisania tekstu przeznaczonego do ustnego 
wygłoszenia; 
wystąpienie ustne – ocena umiejętności rozumienia argumentów oponentów 
oraz formułowania własnych argumentów w czasie ustnej debaty 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Język łaciński 1 (11-TS-15-ŁC1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia ocen cząstkowych z całego semestru, aktywność na zajęciach, frekwencja  

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  Kod 

ćwiczenia 11-TS-12-ŁC _fs_1 
prowadzący mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 
grupa(-y) jak w Usos 
treści zajęć Omówienie zasad wymowy i akcentowania w jęz. łacińskim. 

Wprowadzenie podstawowych pojęć gramatycznych i porównanie ich z odpowiednikami 
w jęz. polskim. 
Praca ze słownikiem-kształcenie umiejętności rozróżniania form gramatycznych w 
słowniku. 
Podkreślenie wpływu słownictwa łacińskiego na słownictwo polskie. 
Kształcenie umiejętności poprawnego przekładu na jęz. polski z uwzględnieniem 
specyfiki składniowej obu języków i wykorzystania bogatego słownictwa polszczyzny. 
Zagadnienia omawiane w pierwszym sem: 1,2 i 3 deklinacja. Czasownik: jego 
budowa,formy podstawowe. Czasy:praesens, 
imperfectum,perfectum,plusquamperfectum, futurum I oraz futurum II w obu stronach. 
Zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące. Stopniowanie przymiotnika i przysłówka. 
Kultura i życie codzienne w starożytności-tematy wybierane również przez 
studentów/prezentacje/ 

metody 
prowadzenia zajęć 

ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu metody gramatyczno-tłumaczeniowej, z 
pisemną lub ustną informacją zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia 
prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami 
internetowymi; przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie 
zajęć; przygotowywanie wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

„Porta Latina Nova” St.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska 2012 
Gramatyka opisowa języka łacińskiego-J. Wikarjak 2004 lub inny /np. Gramatyka języka 
łacińskiego E.Kubicka 2008/ 
Mały słownik łacińsko-polski-K. Kumaniecki 1975 lub J. Korpanty 2010 

literatura „Mitologia starożytnych Greków i Rzymian” -J.Parandowski 1973 
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uzupełniająca „Ludzie,zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu”-L. Winniczuk 2012 
Mały słownik polsko-łaciński”-L. Winniczuk 2008 

adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/spnjo kurs początkowy języka łacińskiego 

informacje 
dodatkowe  

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Zaliczenie 11-TS-12-ŁC_w_1 
kod(-y) zajęć  11-TS-12-ŁC_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

 mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 

grupa(-y) Jak w Usos 
wymagania 
merytoryczne 

Student posiada wiadomości z gramatyki omawianej w danym semestrze oraz 
potrafi z pomocą słownika tłumaczyć proste teksty oparte na w/w wiadomościach. 
Układ zajęć oparty na w/w podręczniku 

kryteria oceny Oceną końcową jest średnia ważona ocen: 
-trzy większe sprawdziany gramatyczne na semestr ( waga 2), 
 -pięć mniejszych sprawdzianów gramatycznych ( waga 1)  
 - prezentacja ( waga 1),  
 
Poszczególne kolokwia zaliczone wg. skali: 
90 - 100 % = bdb (bardzo dobry) 
84 - 89 % = db+ (dobry plus) 
75 – 83 % = db (dobry) 
69 - 74% = dst+ (dostateczny plus) 
60 - 68% = dst (dostateczny) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie jest średnią ważoną poszczególnych sposobów 
weryfikacji . 
Każde kolokwium zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

informacje dodatkowe krystyna.rzepecka-kloc@us.edu.pl 
Dyżury odbywane zgodnie z harmonigramem zamieszczonym na stronie : 
pnjo.us.edu.pl – zakładka „Dyżury i kontakty”. 

 

 

http://el2.us.edu.pl/spnjo
mailto:krystyna.rzepecka-kloc@us.edu.pl
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Sylabus modułu:  

Język łaciński 2 (11-TS-12-ŁC2) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 
rok akademicki 2015/2016 
Semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ważona ocen cząstkowych z całego semestru 

informacje dodatkowe  - 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Ćwiczenia 11-TS-12-ŁC_fs_1 
prowadzący mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 
grupa(-y) Grupa nr 1, Grupa nr 2, Grupa nr 3 
treści zajęć Powtórzenie poznanych już wiadomości na podstawie tekstu i sentencji. 

Zagadnienia gramatyczne:  
deklinacje 4-5 
składnia ACI 
inf.perf.act i pass; inf.fut.act.i pass;  
coniunctivus praes., imperf., perf., plq.-w obu stronach 
zdania podrzędne:celowe,dopełnieniowe,pytające,czasowe 
Skróty łacińskie stosowane obecnie,również w liturgii. 
Słówka występujące w łacinie kościelnej oraz jako źródła etymologiczne dla słownictwa 
polskiego. 
Tłumaczenie tekstów ogólnokulturowych oraz wybranych fragmentów z łaciny 
kościelnej. 

metody 
prowadzenia zajęć 

ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu metody gramatyczno-tłumaczeniowej, z 
pisemną lub ustną informacją zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia 
prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami 
internetowymi; przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie 
zajęć; przygotowywanie wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Język łaciński.Podręcznik dla lektoratów szkól wyższych”-  
 O. Jurewicz, L. Winniczuk 2000 
Gramatyka opisowa języka łacińskiego-J.Wikarjak 2004 lub inny /np. Gramatyka języka 
łacińskiego E.Kubicka 2008/ 
Mały słownik łacińsko-polski-K. Kumaniecki 1975 lub J.Korpanty 2010 

literatura 
uzupełniająca 

„Mitologia starożytnych Greków i Rzymian” -J.Parandowski 1973 
„Ludzie,zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu”-L. Winniczuk 2012 
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Mały słownik polsko-łaciński”-L. Winniczuk 2008 
adres strony www 
zajęć 

Http://el2.us.edu.pl/spnjo Kurs początkowy języka łacińskiego 

informacje 
dodatkowe 

- 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

Zaliczenie 11-TS-12-ŁC _w_1 
kod(-y) zajęć  11-TS-12-ŁC_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

mgr Krystyna Rzepecka-Kloc 

grupa(-y) Grupa nr 1, Grupa nr 2, Grupa nr 3 
wymagania 
merytoryczne 

Student posiada wiadomości z gramatyki omawianej w danym semestrze oraz 
potrafi z pomocą słownika tłumaczyć proste teksty oparte na w/w wiadomościach. 
Układ zajęć oparty na w/w podręczniku 

kryteria oceny Oceną końcową jest średnia ważona ocen: 
-dwa sprawdziany gramatyczne na semestr ( waga 2), 
-sprawdzian z tłumaczenia (waga2), 
-z wypowiedzi ustnych /słowka/ ( waga 1),  
- prezentacja ( waga 1),  
Poszczególne kolokwia zaliczone wg. skali: 
90 - 100 % = bdb (bardzo dobry) 
84 - 89 % = db+ (dobry plus) 
75 – 83 % = db (dobry) 
69 - 74% = dst+ (dostateczny plus) 
60 - 68% = dst (dostateczny) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie jest średnią ważoną poszczególnych sposobów 
weryfikacji. 
Każde kolokwium zapowiedziane na co najmniej poprzednich zajęciach. 

informacje dodatkowe krystyna.rzepecka-kloc@us.edu.pl 
Dyżury odbywane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
spnjo.us.edu.pl – zakładka „Dyżury i kontakty”. 

 
 

http://el2.us.edu.pl/spnjo
mailto:krystyna.rzepecka-kloc@us.edu.pl
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Sylabus modułu:  

Muzyka 1 – Ogólne zasady (11-TS-15-M1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium ustnego z teorii oraz z ćwiczeń 
wokalnych. 

informacje dodatkowe dla specjalności: teologia pastoralna 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład kursowy 11-TS-12-M1_1 
prowadzący ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy 
treści zajęć Podstawowe zagadnienia z zasad muzyki, w tym wszystkie elementy notacji 

muzycznej, zjawiska rytmiczno-metryczne. 
metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład mający na celu przybliżenie istotnych treści związanych z podstawami muzyki. 
Posłużenie się tablicą, instrumentem muzycznym i zapisem nutowym w zbiorach 
muzycznych.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

1,5 

opis pracy własnej 
studenta 

Poszerzenie wiadomości teoretycznych przez korzystanie z literatury przedmiotu.  

organizacja zajęć  2 godz. tygodniowo, naprzemiennie wykłady i ćwiczenia, czwartek 14.00 – 15.30, sala 
301 

literatura 
obowiązkowa 

F. Wesołowski, Zasady muzyki, Kraków 1971 i dalsze wydania; J. K. Lasocki, Mały 
solfeż, Zbiór ćwiczeń i melodii ludowych do czytania nut głosem, Kraków 1983; 
Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek. Katowice 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

Z. Lissa, Zarys nauki o muzyce, Kraków 1987; M. Wacholc, Repertuar i wiadomości o 
muzyce, Warszawa 1994; H. Sobierajska, Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972. 

adres strony www 
zajęć 

 
informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Ćwiczenia audytoryjne 11-TS-12-M1_2; 
11-TS-12-M1_3 

prowadzący ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy 
treści zajęć Praktyka - ćwiczenia wokalne, solfeżowe; śpiew pieśni kościelnych. 
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metody 
prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia śpiewu z pomocą instrumentu (pianino). Śpiew solowy i zespołowy. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

1,5 

opis pracy własnej 
studenta 

Ćwiczenia wokalne z solfeżu i przyswojenie sobie pieśni ze śpiewnika kościelnego.  

organizacja zajęć  2 godz. co tygodniowo, naprzemiennie wykłady i ćwiczenia, czwartek 14.00 – 15.30, 
sala 301 

literatura 
obowiązkowa 

F. Wesołowski, Zasady muzyki, Kraków 1971 i dalsze wydania; J. K. Lasocki, Mały 
solfeż, Zbiór ćwiczeń i melodii ludowych do czytania nut głosem, Kraków 1983; 
Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek. Katowice 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

Osobne zestawy nutowe, np. z kanonami, do dyspozycji studentów w ramach 
prowadzonych ćwiczeń. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium ustne 
Praktyka wokalna 

11-TS-12-M1_w_1 
11-TS-12-M1_w_2 

kod(-y) zajęć  11-TS-12-M1_fs_1 
11-TS-12-M1_fs_2 
11-TS-12-M1_fs_3 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 

grupa(-y) specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy 
wymagania 
merytoryczne 

Student powinien wykazać się znajomością podstawowych zagadnień z zasad 
muzyki, w tym zawiera się również umiejętność czytania nut, wszechstronna 
znajomość notacji muzycznej, rozpoznawanie istotnych zjawisk rytmiczno-
metrycznych. 
W dziedzinie praktyki wokalnej wymagane jest zaliczenie wskazanych ćwiczeń z 
solfeża oraz wybranych pieśni kościelnych okresu wielkanocnego. Weryfikacji 
podlega także właściwego ustawienie głosu, według wcześniej podawanych 
dyrektyw. 

kryteria oceny średnia arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium ustnego z zasad muzyki oraz z 
zaliczenia ćwiczeń wokalnych. Akcent ważności jest rozłożony na obydwa 
elementy. Skala ocen: 2−5 (literowo: FX−A)  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium ustne celem sprawdzenia wiedzy studenta na podstawie treści 
wykładów oraz wskazanej literatury. Weryfikacja umiejętności wokalnych na 
podstawie wskazanych ćwiczeń solfeżowych oraz wybranych pieśni kościelnych. 
Sprawdzenie wiedzy i osiągnięć odbywa się w formie kolokwium ustnego celem 
sprawdzenia wiedzy studenta na podstawie treści wykładów oraz wskazanej 
literatury. Weryfikacja umiejętności wokalnych na podstawie wskazanych ćwiczeń 
solfeżowych oraz wybranych pieśni kościelnych. Sprawdzenie wiedzy i osiągnięć 
głosowych odbywa się w formie indywidualnego zaliczenia, trwającego ok. 10−15 
minut, w ramach ostatnich godzin zajęć w semestrze. 
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informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Psychologia ogólna (11-TS-15-PPPs1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz, marekw0000@poczta.onet.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa modułu to ocena z kolokwium. Koniecznym warunkiem 
zaliczenia modułu jest pozytywna ocena pracy pisemnej. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie jedynie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład PPPs1_fs_1 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
grupa(-y)  
treści zajęć  
metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium, 
przygotowanie pracy pisemnej 

organizacja zajęć  15 zajęć x 2 godziny 
literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium pisemne PPPs1_w_1 

kod(-y) zajęć  PPPs1_fs_1 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w pliku: plan wykładów (dostępny na: 
http://el2.us.edu.pl/wt/) 

kryteria oceny Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych 
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punktów. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Student otrzymuje test o charakterze mieszanym (test wielokrotnego wyboru, test 
prawda/fałsz, test lukowy, zadania opisowe) i ma 40 minut na jego rozwiązanie.  

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

praca pisemna PPPs1_w_2; 
PPPs1_w_3 

kod(-y) zajęć  PPPs1_fs_1 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Przeprowadzenie wywiadu z osobą dorosłą dotyczącego preferowanych wartości, 
celów życiowych, rozwoju osobowego, życia religijnego, relacji społecznych oraz 
sporządzenie jego opisu i komentarza. 

kryteria oceny O ocenie decyduje jakość przygotowanej pracy: poprawność metodologiczna i 
merytoryczna.  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student oddaje pracę w wyznaczonym terminie i zostaje poinformowany o ocenie 
pracy (pozytywna bądź negatywna) oraz otrzymuje pisemne uwagi na temat pracy. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Wstęp do teologii (11-TS-15-WdT)  

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Jan Słomka 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia ważona ocen: oceny z przyswojenia treści wykładu wystawianej na 
podstawie pracy pisemnej i egzaminu ustnego  
oraz oceny z pracy i wiedzy zdobytej podczas ćwiczeń 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod  

Wstęp do teologii 11-TS-12-WdT  
prowadzący wykład: ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ćwiczenia: ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ćwiczenia 

- doktoranci 
grupa(-y) wykład i ćwiczenia - patrz rozkład zajęć 
treści zajęć Wykład będzie miał układ systematyczny, przekazujący podstawową wiedzę o 

specyfice teologii: jej przedmiocie, źródłach, metodach. Ma dać studentom pierwszą 
orientację w specyfice dyscyplin teologicznych i ich podstawowej terminologii. Na 
podstawowym poziomie wyjaśnia też związek teologii z innymi dziedzinami wiedzy. 
Student powinien zdobyć podstawowe umiejętności, umożliwiające mu zgłębianie 
szczegółowych dyscyplin teologicznych: posługiwania się źródłami teologicznymi, 
rozróżniania metod stosowanych w teologii, a tym samym także wskazania na 
specyfikę tej dziedziny. studenci zostaną wprowadzeni w takie zagadnienia, jak: 
Magisterium Kościoła, język teologii, dogmat i jego rozwój, podział teologii 
dogmatycznej na traktaty.  

metody 
prowadzenia zajęć 

wykład i ćwiczenia. Praca indywidualna i grupowa polegająca na analizie tekstów, 
dyskusja na temat zbieżny z tematyką zajęć animowana przez prowadzącego; 
ćwiczenia, pisanie krótkich tekstów, indywidualne konsultacje z prowadzącym.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

35: 15 wykład, 20 ćwiczenia 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

40 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura wskazanych tekstów źródłowych z wykorzystaniem podanych opracowań i 
notatek z wkładów, wykonywania zadań zleconych na ćwiczeniach 

organizacja zajęć  Wykład i ćwiczenia będą prowadzone równolegle - patrz rozkład zajęć 
literatura 
obowiązkowa 

Wstęp do teologii. Konspekty wykładów: 
http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/Wstep_do_teologii.pdf 

literatura 
uzupełniająca 

St. C. Napiórkowski ofm, 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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adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa  kod 

Wstęp do teologii 11-TS-12-WdT 
kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

wykład - prowadzący wykład, ćwiczenia - efekty kształcenia weryfikuje prowadzący 
ćwiczenia  

grupa(-y) wykład i ćwiczenia - cały rocznik 
wymagania 
merytoryczne 

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 

kryteria oceny wiedza przedmiotowa, umiejętność przedstawienia jej na piśmie, jakość 
wypowiedzi ustnej 

przebieg procesu 
weryfikacji 

wykład: egzamin ustny na zakończenie wykładów; 
ćwiczenia: ocena pracy na każdych zajęciach oraz kolokwium końcowe 

informacje dodatkowe  
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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

rok II 

 

 Filozofia bytu i Boga (11-TS-14-FBB) 

 Filozofia – człowiek i przyroda (11-TS-14-FCP) 

 Etyka i bioetyka (11-TS-14-FEB) 

 Filozofia Nauki lub Filozofia Religii (11-TS-14-FRN) 

 Język grecki 2 (11-TS-14-GR2) 

 Język grecki 3 (11-TS-14-GR3) 

 Język łaciński 3 (11-TS-14-ŁC3) 

 Język łaciński 4 (11-TS-14-ŁC4) 

 Pedagogika (11-TS-14-PPPe1) 

 Psychologia 2 (11-TS-14-PPPs2) 

 Emisja głosu i retoryka (11-TS-14-PPR) 

 Patrologia (11-TS-14-PTR) 

 Wstęp do Pisma Świętego (11-TS-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 bytu i Boga (11-TS-14-FBB) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr hab. Aleksander Bańka  
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% (pod 
warunkiem, że obie oceny są pozytywne) 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład Fbb_fs_1 
prowadzący dr hab. Aleksander Bańka  
grupa(-y) Wszystkie 
treści zajęć Teizm contra ateizm, wiara a nauka – problem możliwości dowodzenia istnienia Boga. 

Zmiany w sposobie rozumienia pojęcia boskości od starożytnej Grecji aż po czasy 
nowożytne – zarys historyczny. 
Kształtowanie się problematyki bytu i Boga w filozofii wczesnogreckiej. 
To, co jest i to, co nie jest. Idealna struktura bytu w filozofii Platona  
Platon czy Arystoteles? Zagadnienie sposobu rozumienia tego co boskie w świetle 
refleksji nad podstawami rzeczywistości. 
Arystotelesowska koncepcja pluralizmu bytów i złożeń bytowych. 
Kluczowe pojęcia metafizyki Arystotelesa (istota, substancja, kategorie, przypadłości, 
forma, materia, akt możność, przyczyna). 
Bóg i to, co boskie, jako główny problem filozofii: Filon Aleksandryjski, Plotyn. 
Rozumienie Boga i bytu w neoplatonizmie 
Problem mistycznego poznania Boga – neoplatońskie inspiracje w filozofii Pseudo-
Dionizego Areopagity. 
Tomasza z Akwinu modyfikacja Arystotelesowskiej koncepcji bytu. 
Filozofia Tomasza z Akwinu wobec problemu istnienia i sposobów istnienia. 
Tomasza z Akwinu nauka o bytach duchowych (filozoficzne aspekty Tomaszowej 
angelologii) 
Problem bytu w świetle klasycznego sporu o uniwersalia 
Problem negacji, niebytu i nicości. 
Byt a struktura rzeczywistości. Ujęcie historyczne. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład akademicki z elementami dyskusji 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

120 

opis pracy własnej 
studenta 

Uczestnictwo w wykładzie oraz lektura zalecanych tekstów. 

organizacja zajęć   
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literatura 
obowiązkowa 

T. Gadacz: Filozofia Boga w XX wieku. Kraków 2007; 
E. Gilson: Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Warszawa 1966.  
S. Kowalczyk: Filozofia Boga. Lublin 1980; 
M.A. Krąpiec: Metafizyka (dowolne wydanie); 
J. Legowicz: Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1986.  
G. Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 2: Platon i Arystoteles. Lublin 2012. 
A.B. Stępień: Wprowadzenie do metafizyki. Kraków 1964; 
W. Stróżewski: Ontologia. Kraków 2003; 
S. Swieżawski: Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Kraków 1999. 

literatura 
uzupełniająca 

A.R. Bańka, De angelis. Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z 
Akwinu, Katowice 2014. 
L. Kołakowski: Horror metaphysicus. Warszawa 1990. 
L. Kołakowski: Jeśli Boga nie ma. Londyn 1987. 
S. Kowalczyk: Współczesna filozofia Boga. Lublin 1970. 
M.A. Krąpiec: Struktura bytu. Lublin 1995; 
P. Moskal: Filozofia Boga i epistemologia przekonań teistycznych. Kraków 2008. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia Fbb_fs_2 
prowadzący mgr lic. Grzegorz Wiończyk 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Metodologie filozofii Boga, zależność filozofii Boga od modelu ontologicznego 

2. Współczesne uwarunkowania filozofii Boga (myśl postsekularna, ateizm, pluralizm 
religijny, przemiany religijne) 
3. Bóg w filozofii klasycznej 
Arystoteles i teologia naturalna 
Drogi poznania Boga św. Tomasza z Akwinu 
4. Przymioty Boga 
5. Bóg a problem zła 
6. Bóg jako causa sui a Bóg w myśleniu bez-bożnym. Ontoteologia i Martin Heidegger 
7. Bóg w filozofii dialogu. Franza Rosenzweiga gramatyka miłości 
8. Bóg jako Inny i Nieskończony. Filozofia Emmanuela Levinasa 
9. Bóg w postmodernizmie i w obrębie myślenia słabego. Ujęcia systematyczne A. 
Bielik–Robson i Józefa Życińskiego 
10. Bóg w postmodernizmie i w obrębie myślenia słabego. G. Vattimo i R. Rorthy 

metody 
prowadzenia zajęć 

Analiza i krytyczna interpretacja tekstów, dyskusja, krótki wykład  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

120 

opis pracy własnej 
studenta 

Systematycznie przygotowuje się do uczestnictwa w zajęciach poprzez lekturę 
wskazanego przez prowadzącego tekstu i przyswojenie treści omawianych na 
poprzednich zajęciach; systematycznie zapoznaje się z wybraną przez siebie lekturą 
dodatkową; sporządza recenzję wskazanej przez prowadzącego pozycji i opis 
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bibliograficzny wybranych przez siebie pięciu artykułów z zakresu filozofii Boga 
opublikowanych w czasopismach filozoficznych; przygotowuje prezentację na zadany 
przez prowadzącego temat 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 2009. 
J. Tischner, Heideggera milczenie o Bogu [w:] „Znak”, nr 228(1973), s. 688 – 706. 
K. Tarnowski, Heidegger i teologia [w:] „Znak”, nr 295/296(1979), s. 110 – 119. 
L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 9 - 19, 57-
70, 71 – 77. 
R. Rorthy, G. Vattimo, Przyszłość religii, red. S. Zabala, przeł. S. Królak, Kraków 2010. 
S. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 2001.  
T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, cz. 2, s. 538 - 551, 575 - 599.  
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I, 2, 3. 
W. Worach, Etyka na śladach Innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela 
Levinasa [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 38(2005), s. 380 – 398. 

literatura 
uzupełniająca 

A. Bielik – Robson, Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008. 
E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, 
Warszawa 1998. 
J. Życiński, Bóg postmodernistów, Lublin 2001. 
L. Trinkaus Zagzebski, Wprowadzenie historyczne do filozofii religii, Kraków 2012, s. 
82 – 102. 
S. Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań 2010. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

egzamin ustny FBB_w_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

dr hab. Aleksander Bańka  

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Umiejętność ujęcia filozofia bytu i Boga w odniesieniu do innych typów wiedzy 
filozoficznej. 
Znajomość podstawowych swoistości metodologicznych teorii bytu.  
Znajomość podstawowej aparatury pojęciowej, sposobów konstruowania pojęcia 
bytu, problematyki oraz historycznych koncepcji filozofii Boga i bytu (filozofia 
wczesnogrecka, filozofia Platona i Arystotelesa, filozofia Tomasza z Akwinu).  
Znajomość problemu podstawy rzeczywistości w świetle filozofii Platona i 
Arystotelesa. 
Znajomość kluczowych pojęć metafizyki Arystotelesa (istota, substancja, kategorie, 
przypadłości, forma, materia, akt możność, przyczyna). 
Znajomość koncepcji tego, co boskie, w filozofii Filona Aleksandryjskiego i Plotyna 
oraz w neoplatonizmie. 
Wiedza na temat Tomasza z Akwinu modyfikacji Arystotelesowskiej koncepcji 
bytu. 
Znajomość koncepcji istnienia i sposobów istnienia bytu w filozofii Tomasza z 
Akwinu. 
Znajomość podstaw Tomasza z Akwinu nauki o bytach duchowych (filozoficzne 
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aspekty Tomaszowej angelologii). 
Znajomość koncepcji transcendentalnych właściwości bytu. 
Znajomość genezy sporu o uniwersalia oraz stanowisk w sporze o uniwersalia. 
Rozumienie i analiza pojęć: negacji, niebytu i nicości. 
Znajomość historycznych ujęć struktury rzeczywistości. 

kryteria oceny Ocena: bardzo dobry (5.0): student wykazuje się kompletną znajomością 
problematyki i pojęć filozoficznych związanych z filozofią Boga i bytu w zakresie 
omówionym na wykładach; umiejętnością przekonującej, rzetelnej wypowiedzi 
oraz argumentacji; pogłębionym zrozumieniem znaczenia filozofii bytu wśród 
innych dyscyplin filozoficznych oraz jej roli w rozumieniu kultury. 
Ocena: dobry plus (4.5): student wykazuje się w 90% znajomością kluczowych 
zagadnień i pojęć związanych z filozofią Boga i bytu w zakresie omówionym na 
zajęciach; wykazuje się umiejętnością argumentacji i wyciągania wniosków w 
oparciu o materiał omówiony na wykładach. 
Ocena: dobry (4.0): znajomość materiału w 80%; student wykazuje się dobrą 
umiejętnością argumentacji i wyciągania wniosków w oparciu o materiał 
omówiony na wykładach, zna kluczowe zagadnienia i pojęcia filozoficzne filozofii 
Boga i bytu. 
Ocena: dostateczny plus (3.5): materiał opanowany w 70%; student wykazuje się 
zadowalającą umiejętnością argumentacji i wyciągania wniosków w oparciu o 
materiał omówiony na wykładach, zna kluczowe zagadnienia i pojęcia 
filozoficznych filozofii Boga i bytu.  
Ocena: dostateczny (3.0): materiał opanowany w 60%, elementarna umiejętność 
argumentacji i wyciągania wniosków w oparciu o materiał omówiony na 
wykładach, znajomość kluczowych pojęci oraz powierzchowna znajomość 
podstawowych zagadnień filozofii Boga i bytu. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin ustny 

informacje dodatkowe  

 

Nazwa kod 

 FBB_w_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

mgr lic. Grzegorz Wiończyk 

grupa(-y) Ogólna, pastoralna i nauczycielska 
wymagania 
merytoryczne 

Student: 
zna problemy związane z sekularyzacją (scjentyzm, zmiany obyczajowe, rozwój 
nauki, „odczarowanie świata”) 
w sposób właściwy definiuje zagadnienie postsekularyzmu i wskazuje na 
wydarzenia uznawane za jego początek 
zna definicje i typologie ateizmu i agnostycyzmu 
potrafi opisać zmiany w obrębie języka religijnego 
potrafi dokonać porównania koncepcji stworzenia u Platona, Arystotelesa, Plotyna 
i w teologii katolickiej i żydowskiej 
zna podstawy koncepcji Nieporuszonego Poruszyciela w filozofii Arystotelesa 
wyjaśnia metafizyczne tło dróg poznania Boga w ujęciu Tomasza z Akwinu 
odróżnia i definiuje istotowe i operatywne atrybuty Boga na gruncie filozofii 
klasycznej 
przedstawia ogólne założenia Martina Heideggera krytyki ontoteologii 
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rozróżnia nauki ontyczne od nauk ontologicznych w ujęciu Heideggera 
rozumie na czym polega etyczny wymiar transcendencji w filozofii Emmanuela 
Levinasa 
przedstawia panoramę XX-wiecznych filozoficznych koncepcji Boga 
analizuje i interpretuje problem religii w ramach „myślenia słabego” 

kryteria oceny Suma punktów z następujących elementów (warunkiem zaliczenia jest 
wypełnienie wszystkich zadań, kolokwium należy poprawiać, jeśli student nie 
uzyska 60%. Z kolokwium w drugim terminie można uzyskać maksymalnie 60% i ta 
liczba stanowi podstawę do obliczeń końcowych): 
Kolokwium 1 (14 punktów), kolokwium 2 (20 punktów), kolokwium 3 (10 
punktów),  
prezentacja (realizacja tematu – 0 – 1 pkt; forma – 0 – 1 pkt),  
recenzja naukowa (1- język, 1-forma, 2-streszczenie, 2-omówienie, 1-odwołania do 
innej literatury),  
bibliografia (0,5 – poprawność formalna; 0,5 – zgodność tematyczna). 
90%-100% A; 83%-89% B; 78%-82% C; 70%-77% D; 60%-69% E. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Przeprowadzenie w terminie uzgodnionym z grupą trzech kolokwiów, 
zaprezentowanie przez studenta wąskiego zagadnienia z filozofii Boga w formie 
wystąpienia trwającego 3 minuty, złożenie w uzgodnionym czasie (min. na tydzień 
przed ostatnimi zajęciami) dwóch prac pisemnych: recenzji i bibliografii. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Filozofia – człowiek i przyroda (11-TS-14-FCP) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń stanowi warunek przystąpienia do 
pisemnego testu sprawdzającego wiedzę zdobytą na wykładach uzupełnionych 
lekturą zalecanej literatury. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisywana jest tylko Ocena Końcowa Modułu 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  Kod  

wykład FCP_fs_1 
prowadzący Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 
grupa(-y)  
treści zajęć 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 
Przyrodnicza teoria abiogenezy 
Filozoficzne aspekty pojęcia czasu 
Czas i przestrzeń – ujęcie klasyczne i współczesne 
Pojęcie ewolucji 

metody Jak w opisie modułu 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 45 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

prowadzenia zajęć 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

35 

opis pracy własnej 
studenta 

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 

organizacja zajęć  Wszyscy studenci 
literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

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 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod  

ćwiczenia FCP_fs_2 
prowadzący Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 

grupa(-y)  

treści zajęć 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.  

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega na wcześniejszym zaznajomieniu się z tekstem 
stanowiącym przedmiot ćwiczeń i przygotowaniu prezentacji multimedialnej. 

organizacja zajęć  Podział na 2 grupy 
literatura 
obowiązkowa 

Teksty źródłowe udostępniane przez prowadzacego 

literatura 
uzupełniająca 

Jak w opisie wykładu 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 
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nazwa kod 

Kolokwium pisemne FCP_w_1 

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

Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

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 
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Przyrodnicza teoria abiogenezy 
Filozoficzne aspekty pojęcia czasu 
Czas i przestrzeń – ujęcie klasyczne i współczesne 
Pojęcie ewolucji 

kryteria oceny Student rozwiązuje test składający się z 10 pytań mieszanych. Za każdą dobrą 
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) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium przeprowadzane jest na jednym z ostatnich zajęć przed sesją 
egzaminacyjną. Czas na rozwiązanie testu 20 min. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

Ocena aktywności na ćwiczeniach FCP_w_2 
kod(-y) zajęć  r1_3_fs_2 
osoba(-y) przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 

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. 

przebieg procesu weryfikacji Każdorazowe ćwiczenia 
informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Etyka i bioetyka (11-TS-14-FEB) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Witold Kania witold.kania@us.edu.pl 
Rok akademicki 2015/2016 
Semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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 są warunkiem przystąpienia do 
egzaminu.  

Informacje dodatkowe 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 FEB_fs_1 
Prowadzący Ks. Dr Witold Kania 
grupa(-y)  
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

85 

opis pracy własnej 
studenta 

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. 

organizacja zajęć  Wszyscy studenci 
literatura 
obowiązkowa 

T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996. 
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004. 

literatura 
uzupełniająca 

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.  

adres strony www 
zajęć 

 

informacje  

mailto:witold.kania@us.edu.pl
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dodatkowe 

 

nazwa  Kod 

Wykład – część 2 FEB_fs_2 
Prowadzący Ks. Dr Witold Kania 
grupa(-y)  
treści zajęć 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; eugenika; eutanazja; dzieciobójstwo; 
komórki macierzyste; granice eksperymentu medycznego; intensywna terapia; terapia 
uporczywa; opieka terminalna; przeszczepy; zagadnienie kryterium śmierci. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

110 

opis pracy własnej 
studenta 

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. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

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. 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod 

Ćwiczenia FEB_fs_3 
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Prowadzący Ks. Dr Witold Kania 
grupa(-y)  
treści zajęć Treścią zajęć jest czytanie i wspólne krytyczne omawianie wybranych klasycznych 

tekstów źródłowych etyki i bioetyki oraz ich opracowań. 
metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

85 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca własna polega na wcześniejszym zapoznaniu się z tekstami stanowiącymi 
przedmiot ćwiczeń oraz na przyswojeniu sobie, pomocy wskazanych lektur, głównych 
idei filozoficznymi ich autorów. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

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. 

literatura 
uzupełniająca 

Jak w opisie wykładu, cz. 1 i 2. 

adres strony www 
zajęć 

 

Informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod 

Konsultacje  FEB_fs_4 

Prowadzący Ks. Dr Witold Kania 
grupa(-y)  
treści zajęć Pomoc ze strony wykładowcy w zrozumieniu poszczególnych zagadnień omawianych 

na zajęciach oraz doradztwo w opracowaniu pracy pisemnej. 
metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

2 x 1,5 godz. Tygodniowo 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

50 

opis pracy własnej 
studenta 

Antropologiczny kontekst technik zapłodnienia pozaustrojowego. Argumentacja „za” i 
„przeciw”. 

organizacja zajęć  Konsultacje indywidualne. 
literatura 
obowiązkowa 

Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. 

literatura 
uzupełniająca 

Dobierana indywidualnie w zależności od nakreślonej strategii argumentatywnej 
studenta. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa Kod 
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Egzamin ustny FEB_w_1 

Kod(-y) zajęć  TM_FEB_fs_1, TM_FEB_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. Dr Witold Kania 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość treści wykładów (według ustalonych schematów: „treść zajęć” [moduły: 
TM_FEB_fs_1 oraz TM_FEB_fs_2]) oraz treści zadanych lektur obowiązkowych 
wyznaczonych w obu częściach wykładu. 

kryteria oceny 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 b. dobrze napisana praca pisemna mogą podwyższyć ocenę z 
egzaminu o pół stopnia.  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby w terminie ustalonym w sesji 
egzaminacyjnej. Do dyspozycji studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny. 

informacje 
dodatkowe 

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. 

 

Nazwa Kod 

Kolokwium pisemne FEB_w_2 

Kod(-y) zajęć  TM_FEB_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. Dr Witold Kania 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Weryfikację przeprowadza się na podstawie lektury T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, 
Lublin 1996. 

kryteria oceny 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 50%: ocena 2 (ndst) 
50% 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+) 
Więcej niż 85%: ocena 5 (bdb) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium jest przeprowadzane w ramach ćwiczeń (czas trwania: ok. 15 min). W 
przypadku uzyskania z danego kolokwium wyniku niższego niż 50% istnieje możliwość 
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jeszcze dwukrotnego przystąpienia do każdego z kolokwiów. Niezaliczenie 
któregokolwiek kolokwium przy trzecim podejściu powoduje brak zaliczenia w 
pierwszym terminie. 

informacje 
dodatkowe 

Wzór obliczania wyniku procentowego: 
 a+b+c 
---------- 
a’+b’+c’ 
 
a-punkty uzyskane w pierwszym kolokwium 
b-punkty uzyskane w drugim kolokwium 
c-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 
Kod(-y) zajęć  TM_FEB_fs_4 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. Dr. Witold Kania 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Wymagana jest znajomość wypowiedzi normatywnych Kościoła w sprawach 
bioetycznych.  

kryteria oceny 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. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student może korzystać z indywidualnych konsultacji. Termin złożenia pracy do 
przerwy świątecznej na Boże Narodzenie. 

informacje dodatkowe  

 

Nazwa Kod 

Test FEB_w_4 
kod(-y) zajęć  TM_FEB_fs_1, TM_FEB_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. Dr Witold Kania 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Weryfikację przeprowadza się na podstawie lektury: Papieska Rada ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Vatican 1995. 

kryteria oceny Test jednokrotnego wyboru zawierający od 25 do 30 pytań. Każda pozytywna 
odpowiedź daje pół punktu. Próg zaliczenia testu: minimum 45% pozytywnych 
odpowiedzi. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Test jest przeprowadzony w ramach ćwiczeń (czas trwania: ok. 30 min).  

informacje 
dodatkowe 

W przypadku uzyskania z testu wyniku poniżej 45% istnieje możliwość powtórnego 
przystąpienia do testu. Gdy za trzecim podejściem nie uzyska się minimum 45% 
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student nie ma zaliczonych ćwiczeń w pierwszym terminie. 

 

Nazwa Kod 

Wystąpienie ustne FEB_w_4 
kod(-y) zajęć  TM_FEB_fs_3b 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Przygotowanie się do wystąpienia i zaprezentowania swojego stanowiska w kwestii 
stanowiącej przedmiot debaty. 

kryteria oceny O pozytywnej ocenie decyduje rzetelność przygotowania wystąpienia. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Aktywny udział w debacie. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Filozofia Nauki lub Filozofia Religii (11-TS-14-FRN) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocenę końcową modułu stanowi ocena uzyskana z pisemnego kolokwium 
egzaminacyjnego. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład cz. 1 FRN _fs_1 
prowadzący Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 
grupa(-y) Wszyscy studenci 
treści zajęć Na treść wykładu składają się takie zagadnienia jak: 

  
fenomen nauki, jej znaczenie we współczesnym świecie, 
wieloznaczność terminu nauka, 
metodologiczna specyfika nauk humanistycznych 
z problematyki racjonalności nauki, 
koncepcje i status teorii naukowych, 
wewnętrzne ograniczenia nauk przyrodniczych 
relacja nauka - prawda, 
eksternalistyczne koncepcje nauki, 
pojęcie i filozoficzne znaczenie zasady antropicznej, 
holistyczne koncepcje rzeczywistości, 
nauka a etyka. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

25 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega na przyswajaniu sobie oraz poszerzaniu omawianych 
zagadnień poprzez lekturę wskazanych podręczników 

organizacja zajęć  Wszyscy studenci 
literatura 
obowiązkowa 

Amsterdamski S., Tertium non datur? Szkice i polemiki, PWN, Warszawa 1994. 
Życiński J., Trzy kultury. Nauki przyrodnicze, humanistyka i myśl chrześcijańska, Wyd. 
"W drodze", Poznań 1990. 
Horgan J., Koniec nauki. Czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, tł. M. 
Tempczyk, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. 

literatura 
uzupełniająca 

Barbour I.G., Mity, modele, paradygmaty, tł. M. Krośniak, ZNAK, Kraków 1984. 
Bernard J., Od biologii do etyki, tł. J.A. Żelechowska, PWN, Warszawa 1994. 
Grobler A., Prawda i racjonalność naukowa, inter esse, Kraków 1993. 
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Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992. 
Horgan J., Koniec nauki. Czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, tł. M. 
Tempczyk, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. 
Jan Paweł II, Fides et Ratio. O relacjach między wiarą a rozumem, Pallotinum, Poznań 
1998. 
Mokrzycki E. (red.), Racjonalność i styl myślenia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1992. 
Smolin L., Życie wszechświata, tł. D. Czyżewska, Amber, Warszawa 1998. 
Życiński J., Elementy filozofii nauki, Biblos, Tarnów 1996. 
Życiński J., Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki, PWN, Warszawa 1993 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Pisemne kolokwium egzaminacyjne FRN _w_1 
kod(-y) zajęć  FRN_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. Dr Andrzej Abdank-Kozubski 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w formie testu, w oparciu o znajomość 
treści wykładów oraz treści wskazanych podręczników. 

kryteria oceny Student rozwiązuje test składający się z 10 pytań mieszanych. Za każdą dobrą 
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) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium przeprowadzane jest na jednym z ostatnich zajęć przed sesją 
egzaminacyjną. Czas na rozwiązanie testu 20 min. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Język grecki 2 (11-TS-14-GR2) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu mgr Monika Czarnuch 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Ćwiczenia GR2_fs_1 
prowadzący mgr Monika Czarnuch 
grupa(-y) specjalności: nauczycielska i ogólna 
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

ćwiczenia 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Studenci pamięciowo opanowują materiał przedstawiany na ćwiczeniach, aby go 
wykorzystać w analizie gramatycznej i w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www  
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zajęć 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Sprawdziany w formie pisemnej GR2_w_1 
kod(-y) zajęć  GR2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr Monika Czarnuch 

grupa(-y) specjalności: nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

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). 

kryteria oceny Ocenie podlegają zarówno postępy w zdobywaniu wiedzy, jak i wynik końcowy. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Student jest oceniany na podstawie wyników przynajmniej trzech pisemnych 
sprawdzianów umiejętności rozpoznawania znaczenia słów, analizowania form 
gramatycznych oraz tłumaczenia tekstów. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

ocena wykonania w formie ustnej zadań realizowanych podczas ćwiczeń GR2_w_2 
kod(-y) zajęć  GR2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr Monika Czarnuch 

grupa(-y) specjalności: nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

Student powinien sprostać wymaganiom określonym na poprzednich ćwiczeniach w 
zakresie przedstawionego słownictwa i zjawisk gramatycznych. 

kryteria oceny Ocenie podlega wykorzystanie nabytej wiedzy w tłumaczeniu i analizie gramatycznej 
tekstów przedstawianych na ćwiczeniach. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Język grecki 3 (11-TS-14-GR3) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu mgr Monika Czarnuch 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Ćwiczenia GR3_fs_1 
prowadzący mgr Monika Czarnuch 
grupa(-y) specjalności: nauczycielska i ogólna 
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

ćwiczenia 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Studenci pamięciowo opanowują materiał przedstawiany na ćwiczeniach, aby go 
wykorzystać w analizie gramatycznej i w tłumaczeniu prostych tekstów biblijnych. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

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 kod 

Sprawdziany w formie pisemnej GR3_w_1 
kod(-y) zajęć  GR3_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

mgr Monika Czarnuch 

grupa(-y) specjalności: nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

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). 

kryteria oceny Ocenie podlegają zarówno postępy w zdobywaniu wiedzy, jak i wynik końcowy. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Student jest oceniany na podstawie wyników przynajmniej trzech pisemnych 
sprawdzianów umiejętności rozpoznawania znaczenia słów, analizowania form 
gramatycznych oraz tłumaczenia tekstów. 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

ocena wykonania w formie ustnej zadań realizowanych podczas ćwiczeń GR3_w_2 
kod(-y) zajęć  GR3_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

mgr Monika Czarnuch 

grupa(-y) specjalności: nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

Student powinien sprostać wymaganiom określonym na poprzednich ćwiczeniach 
w zakresie przedstawionego słownictwa i zjawisk gramatycznych. 

kryteria oceny Ocenie podlega wykorzystanie nabytej wiedzy w tłumaczeniu i analizie 
gramatycznej tekstów przedstawianych na ćwiczeniach. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Język łaciński 3 (11-TS-14-ŁC3) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Adam Tondera 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

ćwiczenia ŁC3_fs_1 
prowadzący ks. dr Adam Tondera 
grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
treści zajęć - 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 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

30 

opis pracy własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  1 blok dwugodzinny w tygodniu 
literatura 
obowiązkowa 

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) 

literatura 
uzupełniająca 

I. Salamonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2000 
A. Wojtczak, Fides et litterae, Warszawa 1998 
E. Boguszczak, Rudimenta latinitatis ecclesiasticae, Kraków 1997 
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M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1998 (lub J. Wikarjak, 
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 

adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/spnjo 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

sprawdzian pisemny ŁC3_w_1 
kod(-y) zajęć  ŁC3_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Adam Tondera 

grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

zadany materiał zawarty w podręczniku i przerobiony na zajęciach 

kryteria oceny średnia arytmetyczna ocen części gramatycznej i tłumaczeniowej sprawdzianu; do 
uzyskania oceny pozytywnej (dostatecznej) każdej części wymagane jest 60% 
poprawnych odpowiedzi 

przebieg procesu 
weryfikacji 

4 krótkie (20 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 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

odpowiedź ustna ŁC3_w_2 
kod(-y) zajęć  ŁC3_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Adam Tondera 

grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

zadane tłumaczenie tekstu przygotowane samodzielnie przez studenta w ramach 
pracy własnej oraz zadane modlitwy i sentencje do opanowania pamięciowego 

kryteria oceny 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% 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Język łaciński 4 (11-TS-14-ŁC4) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Adam Tondera 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

ćwiczenia ŁC4_fs_1 
prowadzący ks. dr Adam Tondera 
grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
treści zajęć -tłumaczenie wybranych tekstów łacińskich  

-ich analiza gramatyczna 
-powtarzanie obecnych w nich zagadnień gramatycznych 
-modlitwy i sentencje łacińskie 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

30 

opis pracy własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  1 blok dwugodzinny w tygodniu 
literatura 
obowiązkowa 

- 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. 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/spnjo 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

sprawdzian pisemny ŁC4_w_1 
kod(-y) zajęć  ŁC4_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Adam Tondera 

grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

zadany materiał przerobiony na zajęciach 

kryteria oceny do uzyskania oceny pozytywnej (dostatecznej) wymagane jest przeprowadzenie 
poprawnego tłumaczenia tekstu wraz z rozpoznaniem form gramatycznych 
przynajmniej w 60% 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa Kod 

odpowiedź ustna ŁC4_w_2 
kod(-y) zajęć  ŁC4_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Adam Tondera 

grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

zadane tłumaczenie tekstu przygotowane samodzielnie przez studenta w ramach 
pracy własnej oraz zadane modlitwy i sentencje do opanowania pamięciowego 

kryteria oceny 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% 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Pedagogika (11-TS-14-PPPe1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz, marekw0000@poczta.onet.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa modułu to ocena z kolokwium. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie jedynie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład 1 PPPe1_fs_1 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Pedagogika jako nauka: przedmiot, terminologia, rodzaje wychowania, nauki 

współpracujące, subdyscypliny, metody badań.  
2. Antropologiczne podstawy wychowania. 
3. Elementy historii wychowania. 
4. Pedagogika chrześcijańska: podstawy biblijne, dokumenty Kościoła 
5. Miłość macierzyńska i ojcowska.  
6. Pedagogika pre- i perinatalna. 
7. Potrzeby dziecka. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium 

organizacja zajęć  15 zajęć x 2 godziny 
literatura 
obowiązkowa 

S. Kunowski, Podstawy pedagogiki współczesnej 
Pedagogika, red. B. Milerski, B. Śliwerski 
Pedagogika: podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski 

literatura 
uzupełniająca 

Paweł VI, „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim” 
Pedagogika katolicka, red. A. Rynio 
Pius XI, encyklika „O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży” 

adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 
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kolokwium pisemne PPPe1_w_1 

kod(-y) zajęć  PPPe1_fs_1 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w pliku: plan wykładów (dostępny na: 
http://el2.us.edu.pl/wt/) 

kryteria oceny Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych 
punktów. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student otrzymuje test o charakterze mieszanym (test wielokrotnego wyboru, test 
prawda/fałsz, test lukowy, zadania opisowe) i ma 40 minut na jego rozwiązanie.  

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Psychologia 2 (11-TS-14-PPPs2) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń  

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład PPPs2_fs_1 

prowadzący Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko 
grupa(-y)  
treści zajęć Elementy psychologii rozwojowej. Cechy rozwoju osobowości na poszczególnych 

etapach edukacyjnych 
metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy 

organizacja zajęć  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.  

literatura 
obowiązkowa 

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. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia PPPs2_fs_2 
prowadzący Ks. dr Krzysztof Sosna 
grupa(-y)  
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treści zajęć Elementy psychologii rozwojowej wychowawczej. Dynamika małej grupy i jej 
uwarunkowania. Praca z uczniami na poszczególnych etapach edukacyjnych i w 
szczególnych sytuacjach edukacyjnych 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

25 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy 

organizacja zajęć  ćwiczenia, obejmujące pracę w grupach wykorzystaniem poznanego materiału 
literatura 
obowiązkowa 

H. Krzysteczko, Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny, Katowice, 
2000; Poradnictwo duszpasterskie, Katowice 1998; 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

Kolokwium pisemne PPPs2_w_1 
kod(-y) zajęć  PPPs2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

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

kryteria oceny Ocenie podlegają pisemne kolokwia 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Natomiast na koniec 
semestru ma miejsce rozmowa zaliczeniowa, mająca na celu weryfikacje 
przekrojowego opanowania materiału; obecność na zajęciach 

informacje dodatkowe  

 

nazwa Kod 

praca pisemna PPPs2_w_2 

kod(-y) zajęć  PPPs2_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Krzysztof Sosna 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Weryfikacja wiedzy materiału obowiązującego w ramach ćwiczeń 

kryteria oceny Ocenie podlegają prace pisemne 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci piszą prace po przerobieniu poszczególnych części materiału; obecność na 
zajęciach 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Emisja głosu i retoryka (11-TS-14-PPR) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. mgr lic. Bartłomiej Kuźnik 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

50%- ocena wiedzy z wykładów 
25% - ćwiczenia z retoryki 
25% - ćwiczenia z emisji głosu 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa Kod 

wykład / ćwiczenia PPR_fs_1 
prowadzący Ks. mgr lic. Bartłomiej Kuźnik 
grupa(-y)  
treści zajęć Wykład - Elementy retoryki klasycznej, miejsce retoryki w kulturze zachodniej, 

retoryczne środki ekspresji w wypowiedzi ustnej, retoryka jako fundament 
społeczeństwa obywatelskiego, pojęcie, geneza, cele, proces, poziomy i modele 
interpersonalnej komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna w posłudze słowa, 
zapoznanie studentów z fizjologią ośrodków nerwowych i narządów mowy, z 
zasadami prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu oraz przedstawienie 
podstawowych reguł dotyczących poprawnego posługiwania się mową ojczystą z 
jednoczesnym podaniem zasad przemawiania i zachowania się w czasie wystąpień 
publicznych. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

Wykład 15 
Ćwiczenia – 30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

Według ustaleń z poszczególnym studentem w zależności od rozpoznanej wady emisji 
głosu 

opis pracy własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach przez wskazane lektury; przygotowanie do 
kolokwium, praca własna nad artykulacją, wydłużeniem fazy wydechowej oddechu 
fonacyjnego oraz przygotowanie tekstu własnego autorstwa do 
wygłoszenia/prezentacji 

organizacja zajęć  Wykłady obejmujące poszczególne zagadnienia z zakresu retoryki i emisji głosu. 
Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, deklamacyjne, ćwiczenia mowy ciała. 

literatura 
obowiązkowa 

Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Warszawa 2008. Allhoff D., Allhoff 
W., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, Kraków 2008.  
Jaroszyński Cz., Jaroszyński P. Podstawy retoryki klasycznej. Warszawa 1998. 
Korolko M. Sztuka retoryki. Warszawa 1990. 
Klemensiewicz Z., (oprac.) Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków 1988. 
Styczek I., Logopedia, Warszawa 1980. 
Sobczak B. i Zagółkowa H. (oprac.) Perspektywy polskiej retoryki, Poznań 2007 

literatura Lemmermann H. Szkoła retoryki. Wrocław 1997. 
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uzupełniająca Stuart C, Sztuka przemawiania i prezentacji, Warszawa 2002. 
Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się, Wrocław 1999. 
Jeż A., Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002. 
Gałkowski T., Jastrzębowska G., (red.), Logopedia, Opole 1999. 
Kram J., Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995. 
Zielińska H, Kształcenie głosu, Lublin 1996. 
Pease A. i B., Mowa ciała, Poznań 2010. 
Collins A., Mowa ciała, Warszawa 2002 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

Kolokwium ustne i pisemne PPR_w_1 
kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. mgr lic. Bartłomiej Kuźnik 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość: Elementów retoryki klasycznej, miejsca retoryki w kulturze zachodniej, 
retorycznych środków ekspresji w wypowiedzi ustnej, retoryki jako fundamentu 
społeczeństwa obywatelskiego, pojęcia, geneza, cele, procesy, poziomy i modele 
interpersonalnej komunikacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej w posłudze 
słowa. Nabycie poprawności językowej z zachowaniem poprawnej składni i fleksji 
języka polskiego. 
Znajomość fizjologii 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. 

kryteria oceny Student powinien wykazać się znajomością elementów retoryki klasycznej i jej 
miejsca w kulturze zachodniej oraz znajomością podstawowych zagadnień 
związanych z retoryką i teorią komunikacji werbalnej  i niewerbalnej. Powinien 
wykazać się językową poprawnością w wypowiedzi ustnej z zachowaniem 
poprawnej składni i fleksji języka polskiego. 
Ocena dotyczy także pracy nad emisją głosu poprzez realizację ćwiczeń 
usprawniających funkcjonowanie aparatu głosowego, znajomość podstawowych 
zagadnień związanych z budową i działaniem narządu głosu, napisanie i 
wygłoszenie tekstu jako wystąpienia publicznego, publiczne poprawne odczytanie 
tekstu literackiego (liturgicznego), aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Zaliczenie ustne i pisemne na końcu semestru. 
Pisemne kolokwium z zakresu znajomości podstawowych zagadnień związanych z 
retoryką klasyczną,  z poprawnym używaniem polszczyzny oraz z budową i 
działaniem narządu głosu – test uzupełnień i wielokrotnego wyboru (mieszany). 
Sprawdzenie umiejętności poprawnej artykulacji, intonacji i modulacji głosu  w 
czasie publicznego wygłoszenia przygotowanego tekstu. 
Sprawdzenie umiejętności poprawnej artykulacji, intonacji i modulacji głosu  w 
czasie publicznego odczytania tekstu zadanego przez wykładowcę weryfikującego. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Patrologia (11-TS-14-PTR) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr hab. Andrzej Uciecha; andrzej.uciecha@wp.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia arytmetyczna trzech ocen: z ćwiczeń (wygłoszenie tekstu pisanego, test) 
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. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład PTR_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha 
grupa(-y)  
treści zajęć 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 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład: jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

30 

opis pracy własnej 
studenta 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu (B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. 
P.Pachciarek, Warszawa 1990) obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy 
odnośnie wskazanych zagadnień podstawowych oraz lekturę wybranych tekstów 
poszerzających wiedzę 

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ 
literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez nauczyciela przedmiotu 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Patrologia  PTR_fs_2 
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prowadzący ks. dr Damian Bednarski padredamiano1@gmail.com 
grupa(-y)  
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia: analiza (streszczenie + komentarz + aktualizacja) podanych wcześniej 
tekstów źródłowych dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i form 
religijności Kościoła starożytnego  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów oraz 
opracowanie analityczno-syntetycznego opisu do wskazanego wcześniej tekstu 

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ 
literatura 
obowiązkowa 

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.  

literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez nauczyciela przedmiotu 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin PTR_w_1 
kod(-y) zajęć  PTR_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Andrzej Uciecha 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zaliczenie przez studenta treści poznanych na wykładzie/ ćwiczeniach (zgodnie z 
realizowanym programem) 

kryteria oceny 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 wskazanych wcześniej 
patrystycznych tekstów źródłowych 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) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Test końcowy: 2.02.2016 godz. 10.00, s. 303/5. Ocena zgodnie z kryterium j.w. 

informacje 
dodatkowe 
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nazwa kod 

Wygłoszenie przygotowanych analiz PTR_w_2 

kod(-y) zajęć  PTR_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr Damian Bednarski 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

umiejętność posługiwania się metodą analityczno-historyczną 

kryteria oceny sprawdzenie umiejętności samodzielnego przygotowania przez studenta 
określonego problemu w wyznaczonym temacie pracy pisemnej, w której 
wydarzenia historyczne odczytywane są jako przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Omówienie przygotowanego tekstu z nauczycielem przedmiotu, ocena 
komentarza wygłoszonego samodzielnie; przewiduje się dwa testy sprawdzające w 
terminach wcześniej podanych 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Wstęp do Pisma Świętego (11-TS-14-WdP) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 50% z WdP_w_1, 50% z 
WdP_w_2. Negatywna ocena z WdP_w_1 lub WdP_w_2 skutkuje negatywną 
oceną końcową modułu. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład WdP_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Przedstawienie warunków zaliczenia. Zagadnienie tożsamości Pisma Świętego.  

2. Przedmiot wykładu i pojęcia podstawowe. Wstęp ogólny do Pisma Świętego jako 
nauka, jako dyscyplina teologiczna i jako podstawowa dziedzina nauk biblijnych; wstęp 
ogólny a wstępy szczegółowe. Terminologia biblijna, nazwy całości Biblii oraz określenia 
jej poszczególnych ksiąg.  
3. Pismo Święte Bosko-ludzkim świadectwem Objawienia. Biblia i jej relacja z 
Objawieniem. Biblia i przekaz Bożego Objawienia. DV 11 z komentarzem (KKK). ST i 
świadectwa judaizmu w I wieku. NT (świadectwa pośrednie i podstawowe teksty). 
Świadectwa liturgii. 
4. Bóg prawdziwym autorem Pisma Świętego. Znaczenie teologiczne formuły. Osoba 
Verbum a Pismo Święte. Świadectwa Starego i Nowego Testamentu. Świadectwa Starego 
i Nowego Testamentu.  
5. Hagiografowie rzeczywistymi autorami ich pism. Natchnienie i działalność 
hagiografów. Świadectwa Starego i Nowego Testamentu.  
6. Teologiczne ujęcie natchnienia. Pedagogia Boga (synkatabasis). Analogia języka 
biblijnego (incarnatio). Konsekwencje natchnienia: cechy Pisma Świętego. 
7. Podstawowe cechy ksiąg biblijnych (I): jedność Biblii. Konsekwencja jej pochodzenia 
Bożego. Jedność między Starym i Nowym Testamentem. Struktura kanonu jako wyraz 
jedności teologicznej. 
8. Podstawowe cechy ksiąg biblijnych (II). Prawda pochodzenie Boże (charakter prawdy). 
Objawiony charakter nauczania o prawdzie biblijnej. Zastosowanie zasady o prawdzie 
Biblii. Prawda Biblii i rodzaje literackie. Świętość Biblii. Doskonałość moralna ST i NT. 
Doskonałość moralna w kwestiach szczególnych. Trwałość i niezmienność Biblii. 
Aktualizacja i inkulturacja.  
9. Hermeneutyka biblijna. Potrzeba hermeneutyki i jej relacja do hermeneutyki 
filozoficznej. Działy hermeneutyki. Skrajności: podejścia fundamentalistyczne i 
racjonalistyczne. 
10. Relacje między analizą literacką i historyczną a teologią. Interpretacje synchroniczne i 
diachroniczne. Trzy opcje interpretacyjne. 
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11. Konieczność wiary w egzegezie katolickiej. Konieczność zarówno osobistej relacji do 
Biblii, jak i naukowego charakteru jej studium.  
12. Egzegeza w kontekście wynikająca z jedności Biblii, tradycji Kościoła i analogii wiary. 
13. Zalety i braki innych podejść. Krótkie przedstawienie historii form, tradycji i redakcji. 
14. Noematyka. Genologia biblijna. 

metody 
prowadzenia zajęć 

wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu poszerzającą wiedzę z wykładów. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

1. Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum. 
2. Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań - Warszawa 1986. 

literatura 
uzupełniająca 

1. Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini: o Słowie Bożym w 
życiu i misji Kościoła, Watykan 2010. 
2. Biblia w dokumentach Kościoła. Wybór tekstów i komentarz, red. H. Lempa H., 
Wrocław 1997. 
3. Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma Świętego, Kielce 2014. 
4. Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 1999 . 
5. Pietkiewicz R., Gdy otwierasz Biblię, Wrocław 2000. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Ćwiczenia WdP_fs_2 
prowadzący mgr lic. kan. Monika Czarnuch 
grupa(-y)  
treści zajęć Tematyka poszczególnych jednostek zajęciowych: 

1. Kanon – etymologia i znaczenie. Podstawowe pojęcia: kanoniczność a natchnienie. 
Kryteria kanoniczności w ujęciu katolickim.  
2. Zagadnienia szczegółowe: księgi natchnione i zagubione? Księgi protokanoniczne i 
deuterokanoniczne. Księgi apokryficzne. Pseudoepigrafy. 
3. Biblia hebrajska a Biblia grecka.  
4. Historia kształtowania się kanonu.  
5. Kanon w tradycji katolickiej. Świadectwa Kościoła w starożytności. Postanowienia 
poprzedzające Sobór Trydencki. Dogmat trydencki. Potwierdzenie i rozwój dogmatu 
trydenckiego. 
6. Kanon w wyznaniach niekatolickich. Kryteria kanoniczności w teologii protestanckiej. 
Zróżnicowanie stopnia kanoniczności („kanon w kanonie”). Kanon w innych w 
wyznaniach niekatolickich. 
7. Literatura pozabiblijna. Modlitwy. Targumy. Halacha. Haggada. Apokryfy ST i NT.  
8. Teksty Pustyni Judzkiej . Filon Aleksandryjski i Józef Flawiusz. 
9. Tekst biblijny: pojęcia wstępne. Pojęcia wspólne dla ST i NT. Kwestia oryginałów, kopii, 
ich przekazu oraz tłumaczeń. Warianty i ich problemy dogmatyczne. 
10. Tekst oryginalny i tłumaczenia. Ogólne informacje o tekście hebrajskim i greckim. 
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Wydania drukowane. Synopsy ewangelii i innych tekstów biblijnych. 
11. Tłumaczenia starożytne i nowożytne.  
12. Przekłady polskie (zwłaszcza Ekumeniczny i Biblia paulistów). 
13. Krytyka tekstu: konieczność. Sens terminu. Rodzaje i przyczyny zmian w 
przepisywaniu rękopisów. 
14. Krytyka tekstu: podstawowe cele i zasady. Krytyka zewnętrzna i krytyka wewnętrzna. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 
 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę przygotowującą do pracy z tekstem 
biblijnym. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań - Warszawa 1986. 

literatura 
uzupełniająca 

[zachęca się do przejrzenia struktury poz. 2 i 4]: 
1. Czerski J., Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997. 
2. Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 
2001. 
3. Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.  
4. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 20012. 

adres strony www 
zajęć 

 
informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin ustny WdP_w_1 
kod(-y) zajęć  WdP_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

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 samodzielne zrozumienie. 

kryteria oceny Do zaliczenia egzaminu należy udzielić poprawnej całkowitej odpowiedzi na jedno z 
dwóch głównych pytań oraz udzielić poprawnej częściowej odpowiedzi na drugie 
pytanie. Dodatkowym koniecznym warunkiem jest wykazanie się znajomością skrótów 
ksiąg biblijnych według Biblii Tysiąclecia. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Dla formy ustnej: Student losuje dwie kwestie mieszczące się w zakresie wymienionych 
wyżej tez, a następnie ma do 10 min. na przygotowanie odpowiedzi, podczas odpowiedzi 
można korzystać z Pisma Świętego (za wyjątkiem części ustnej odpowiedzi 
potwierdzającej znajomość skrótów ksiąg biblijnych według Biblii Tysiąclecia), czas 
odpowiedzi do 10 min. 

informacje 
dodatkowe 
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nazwa kod 

test WdP_w_2 

kod(-y) zajęć  WdP_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr lic. kan. Monika Czarnuch 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość materiału ze wszystkich poprzednich ćwiczeń oraz znajomość materialna 
tekstu czterech Ewangelii. 

kryteria oceny Poprawna odpowiedź przynajmniej na 3/5 pytań, zaś dla Ewangelii odnalezienie 
fragmentów tekstu w takiej samej proporcji. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Krótki test pisemny na początku zajęć (do 10 minut), zaś dla Ewangelii w terminie 
wyznaczonym podczas semestru w czasie 30 minut. 

informacje 
dodatkowe 
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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

rok III 

 

 Archeologia biblijna i elementy wiedzy o środowisku biblijnym (11-TS-12-ARCH) 

 Muzyka 3 – Formy śpiewu kościelnego (11-TS-12-M3) 

 Nowy Testament (11-TS-12-NT) 

 Dydaktyka ogólna (11-TS-12-PPD) 

 Katechetyka 1 (11-TS-12-PPK1) 

 Pedagogika (11-TS-12-PPPe) 

 Katechetyczna praktyka pedagogiczna 1 (11-TS-12-PR1) 

 Hermeneutyka biblijna z elementami historii zbawienia (11-TS-12-SPOB) 

 Literatura starożytnego judaizmu (11-TS-12-SPOC) 

 Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej (11-TS-12-SPOD) 

 Stary Testament (11-TS-12-ST) 

 Teologia biblijna (11-TS-12-TB) 

 Teologia fundamentalna 1 (11-TS-12-TF1) 

 Teologia fundamentalna 2 (11-TS-12-TF2) 

 Moduł monograficzny (11-TS-12-MF) 
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Sylabus modułu:  

Archeologia biblijna i elementy wiedzy o środowisku biblijnym 
(11-TS-12-ARCH) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. mgr lic. kan. Dawid Ledwoń 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład ARCH_fs_1 
prowadzący ks. mgr lic. kan. Dawid Ledwoń, dawid.ledwon@us.edu.pl 
grupa(-y)  
treści zajęć Geografia żyznego półksiężyca ze szczególnym uwzględnieniem Palestyny. 

Różnice w rozwoju kulturowym ludów Mezopotamii, Egiptu, Syrii oraz Palestyny. 
Omówienie wybranych instytucji starotestamentalnych. 
Rozwój, cel, źródła oraz metody stosowane w archeologii (specyfika archeologii biblijnej). 
Znaleziska w regionach ościennych (Egipt i Mezopotamia) oraz ich znaczenie.  
Palestyna (paleolit, mezolit, neolit, chalkolit, brąz, epoka żelaza, okres grecko-rzymski). 
Szczegółowe omówienie znalezisk archeologicznych w Jerozolimie i Qumran. 
Miejsca związane z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa z perspektywy 
archeologicznej. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład, prezentacja, praca z mapą 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  Jak w opisie modułu 
literatura 
obowiązkowa 

de Vaux R., Instytucje Starego Testamentu, Warszawa 2004. 
Dowley T., Podręczny atlas biblijny, Kraków 2013. 
Perego P., Przewodnik po świecie Biblii, Częstochowa 2001. 

literatura 
uzupełniająca 

Albright W.F., Archeologia Palestyny, Warszawa 1964. 
Baldi D., W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, Kraków – Asyż 1982. 
Bourbon F., Lavagno E., Ziemia Święta. Przewodnik po Izraelu, Synaju i Jordanii śladami 
starożytności, Kielce 2014. 
Bruce F.F., Wiarygodność Pism Nowego Testamentu, Katowice 2003. 
Fritz V., Archeologia biblijna. Mały słownik, Warszawa 1995. 
Gądecki S., Archeologia biblijna, t. 1, Gniezno 1994. 
Horn S.H., Z archeologią przez kraje biblijne, Warszawa 2000. 
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Jankowski S., Geografia biblijna, Warszawa 2007. 
Klengel H., Historia i kultura starożytnej Syrii, Warszawa 1971. 
Negev A. (red.), Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, Warszawa 2002. 
Pritchard J.B. (red.), Wielki atlas biblijny, Warszawa 1994. 
Quesnel M., Gruson P., Biblia i jej kultura. Jezus i Nowy Testament, Ząbki 2008. 
Quesnel M., Gruson P., Biblia i jej kultura. Stary Testament, Ząbki 2008. 
Rogerson J., Świat Biblii, Warszawa 1996. 
Rosik M., Archeolog czyta Biblię. Nowe odkrycia: fałszerstwa czy wyzwania dla wiary?, 
Wrocław 2006. 
Szczepanowicz B., Geografia biblijna, Kraków 2014. 
Thompson J.A., Biblia i archeologia, Warszawa 1965. 
Tyloch W., Odkrycia w Ugarit a Stary Testament, Warszawa 1980. 
Wolniewicz M., Ojczyzna Jezusa. Kraj, ludzie i dzień powszedni, Katowice 1986. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Kolokwium, praca pisemna, egzamin ustny ARCH_w_1 
ARCH_w_2 

kod(-y) zajęć  ARCH_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. mgr lic. kan. Dawid Ledwoń 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

1. Kolokwium obejmujące treść 7 wykładów. Do zaliczenia kolokwium wymagana jest 
odpowiedź na połowę z zadanych pytań. 
2. Staranne przygotowanie pracy pisemnej, będącej opisem znaczenia wybranego 
stanowiska archeologicznego i krótkie jej przedstawienie w ramach egzaminu 
ustnego. 
3. Egzamin ustny obejmujący treść pozostałych wykładów, których znajomość nie była 
przedmiotem pisemnej weryfikacji. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest 
odpowiedź na połowę zadanych pytań. 

kryteria oceny Jak w opisie modułu 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Pisemne kolokwium z treści wykładów: 20.11. 
Termin złożenia pracy pisemnej: 22.01. 
Egzamin ustny: 3.02. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Muzyka 3 – Formy śpiewu kościelnego (11-TS-12-M3) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium ustnego z teorii oraz z ćwiczeń 
wokalnych. 

informacje dodatkowe profil kształcenia: ogólnoakademicki, w ramach specjalności: teologia pastoralna 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład kursowy M3_w_1 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) Specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy 
treści zajęć Rys historyczny monodycznej muzyki liturgicznej ze szczególnym uwzględnieniem jej 

głównych form (psalmodia, hymny, sekwencje, tropy i inne śpiewy). Wytyczne 
dotyczące aktualnego zastosowania i praktyki wykonawczej.  

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład mający na celu przedstawienie podstawowych wiadomości z dziedziny 
monodii liturgicznej, dokładne omówienie i analiza głównych form oraz 
prezentowanie fonicznych przykładów zróżnicowanej praktyki wykonawczej. 
Posłużenie się tablicą, projektorem, odtwarzaczem płytowym, instrumentem 
muzycznym i zapisem nutowym w zbiorach muzycznych. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Poszerzenie wiadomości teoretycznych przez korzystanie z literatury przedmiotu. 
Przygotowywanie i ćwiczenie śpiewów monodii chorałowej, głównie psalmów, 
hymnów, sekwencji i tropów. 

organizacja zajęć  2 godz. tygodniowo, naprzemiennie wykłady i ćwiczenia, środa 11.30 – 13.00, sala 
301. 

literatura 
obowiązkowa 

Liber usualis, Paryż 1953; W. Lewkowicz, Muzyka sakralna, Warszawa 1961; Liber 
cantualis, Solesmes 1978; E. Hinz, Chorał gregoriański, Pelplin 1999; I. Pawlak, Muzyka 
liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2000, 
Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek, Katowice 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987; Uwielbiajmy Pana. Śpiewy 
międzylekcyjne i modlitwy wiernych, oprac. M. L. Gałuszka, Kraków 1991. Osobne 
zestawy nutowe z opracowaniami psalmodii, do dyspozycji studentów w ramach 
prowadzonych ćwiczeń. Przykłady pieśni kościelnych. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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Nazwa kod 

Ćwiczenia audytoryjne M3_fs_2 

prowadzący Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) Specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy. 
treści zajęć Praktyka - ćwiczenia wokalne, solfeżowe; śpiewy gregoriańskie: psalmy, hymny, 

sekwencje, tropy; tony psalmów responsoryjnych w j. polskim, pieśni kościelne. 
metody 
prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia śpiewu z pomocą instrumentu (pianino). Śpiew solowy i zespołowy. 
Prezentowanie fonicznych przykładów zróżnicowanej praktyki wykonawczej. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

1,5 

opis pracy własnej 
studenta 

Ćwiczenia śpiewów gregoriańskich z Liber usualis oraz hymnów i sekwencji z tekstem 
polskim ze Śpiewnika kościelnego; poszerzanie repertuaru melodii psalmów 
responsoryjnych.  

organizacja zajęć  2 godz. co tygodniowo, naprzemiennie wykłady i ćwiczenia, czwartek 11.30 – 13.00, 
sala 301 

literatura 
obowiązkowa 

Liber usualis, Paryż 1953; Liber cantualis, Solesmes 1978; Śpiewnik kościelny, oprac. A. 
Reginek. Katowice 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987; Uwielbiajmy Pana. Śpiewy 
międzylekcyjne i modlitwy wiernych, oprac. M. L. Gałuszka, Kraków 1991. Osobne 
zestawy nutowe z opracowaniami psalmodii, do dyspozycji studentów w ramach 
prowadzonych ćwiczeń. Przykłady pieśni kościelnych. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium ustne M3_w_1 
kod(-y) zajęć  M3_fs_1, M3_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 

grupa(-y) Specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy. 
wymagania 
merytoryczne 

Student powinien wykazać się znajomością z dziedziny monodii liturgicznej, w tym 
właściwego sposobu wykonywania śpiewów zarówno gregoriańskich, jak i 
adaptacji chorałowych w posoborowej liturgii. 
W dziedzinie praktyki wokalnej wymagane jest zaliczenie wskazanych śpiewów 
międzylekcyjnych w j. polskim, w tym również 2 obowiązujących sekwencji. 
Weryfikacji podlega także właściwe ustawienie głosu, według wcześniej 
podawanych dyrektyw. 

kryteria oceny średnia arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium ustnego z teorii (podstawowe 
wiadomości na temat form monodii liturgicznej) oraz z zaliczenia ćwiczeń 
wokalnych. Akcent ważności jest rozłożony na obydwa elementy. Skala ocen: 2−5 
(literowo: FX−A) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium ustne celem sprawdzenia wiedzy studenta na podstawie treści 
wykładów oraz wskazanej literatury. Odbywa się ono w formie indywidualnego 
zaliczenia, trwającego ok. 10−15 minut, w ramach ostatnich godzin zajęć w 
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semestrze. Weryfikacja umiejętności wokalnych na podstawie wskazanych 
śpiewów monodycznych (m.in. sekwencji) oraz śpiewów międzylekcyjnych. To 
sprawdzenie umiejętności głosowych odbywa się sukcesywnie w ramach ćwiczeń.  

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Nowy Testament (11-TS-12-NT) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa modułu jest sumą następujących elementów:  
40% z NT_w_1 (egzamin),  
30% z NT_w_2 (test), 
20% z NT_w_3 (wygłoszenie tekstu pisanego), 
10% z NT_w_4 (wystąpienie ustne).  
Negatywna ocena z pojedynczego elementu skutkuje negatywną oceną końcową 
modułu. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład NT_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ; dr Beata Urbanek 
grupa(-y)  
treści zajęć Wprowadzenie do lektury poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu, ukazujące 

okoliczności ich powstania oraz przedstawiające ich główne tematy teologiczne i 
rozwój. Podanie egzegezy ważnych tekstów nowotestamentalnych [teksty będą 
podane na początku semestru z rozpisaniem na jednostki]. 

metody 
prowadzenia zajęć 

wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

90 (ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ – 30; dr Beata Urbanek – 60) 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

35 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie do zajęć przez lekturę informacji wstępnych dotyczących 
poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu omawianych na wykładach (literatura 
obowiązkowa). 
Pogłębienie omówionych treści przez lekturę wskazanych fragmentów książek bądź 
artykułów (m.in. z literatury uzupełniającej). 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków 
oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2009 [obowiązują: wprowadzenia do ksiąg 
Nowego Testamentu, tablice chronologiczne i mapy do czasów 
nowotestamentowych]. 

literatura 
uzupełniająca 

literatura uzupełniająca: 
Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996. 
Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 8.9.10, red. J. Frankowski, R. 
Bartnicki, Warszawa 1992, 1997, 2006. 
Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 
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2001. 
adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Ćwiczenia NT_fs_2 
prowadzący dr Beata Urbanek; mgr lic. kan. Monika Czarnuch 
grupa(-y)  
treści zajęć Tematyka poszczególnych jednostek zajęciowych 

Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie:  
Ewangelie dzieciństwa. (2 jednostki zajęciowe) 
Jan Chrzciciel, chrzest i kuszenie Jezusa. (2 jednostki zajęciowe) 
Cechy publicznej działalności Jezusa. (2 jednostki zajęciowe) 
Uczniowie i przeciwnicy Jezusa. (2 jednostki zajęciowe) 
Jezus w Jerozolimie. (2 jednostki zajęciowe) 
Pascha Jezusa wg synoptyków. (2 jednostki zajęciowe) 
Mowy świadków Jezusa w Dziejach Apostolskich. (2 jednostki zajęciowe) 
 
Listy Pawła, Hbr i Katolickie: 
Działanie Ducha Świętego wg nauczania Pawła. (2 jednostki zajęciowe) 
Hymny chrystologiczne w Corpus Paulinum. (2 jednostki zajęciowe) 
Eschatologia w Listach do Tesaloniczan. (2 jednostki zajęciowe) 
Obraz Kościoła w Listach Pasterskich. (2 jednostki zajęciowe) 
Arcykapłan Nowego Przymierza w Hbr. (2 jednostki zajęciowe) 
 
Pisma Janowe: 
Prolog czwartej Ewangelii. (2 jednostki zajęciowe) 
Analiza narracyjna cyklu Łazarza J 11,1- 12,11. (2 jednostki zajęciowe) 
Pascha Jezusa według czwartej Ewangelii. (2 jednostki zajęciowe) 
Porównanie czwartej Ewangelii i Pierwszego Listu św. Jana. (2 jednostki zajęciowe) 
Chrześcijanin jako dziecko Boże wg Pierwszego Listu św. Jana. (2 jednostki zajęciowe) 
Chrystologia listów do Siedmiu Kościołów w Apokalipsie. (2 jednostki zajęciowe) 
Eschatologia Pism Janowych. (2 jednostki zajęciowe) 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

40: 
15 – Ewangelie synoptyczne i Dzieje: mgr lic. kan. Monika Czarnuch; 
10 – Listy Pawła, Hbr, Katolickie: dr Beata Urbanek; 
15 – Pisma Janowe: dr Beata Urbanek; mgr lic. kan. Monika Czarnuch; 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

35 

opis pracy własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  Jednostka zajęciowa trwa 45 min. 
literatura 
obowiązkowa 

Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków 
oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2009 [obowiązują: wyjaśnienia w 
przypisach i na marginesach tekstów Nowego Testamentu]. 

literatura 
uzupełniająca 

J. Czerski, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997. 
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Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 
2000. 
Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 
2001. 
Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.  
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 20012. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Debata NT_fs_3 

prowadzący mgr lic. kan. Monika Czarnuch; 
grupa(-y)  
treści zajęć Wykaz tematów do debaty z zakresu Listy Pawła, Hbr, Katolickie: 

Antropologia św. Pawła. 
Osiągnięcie zbawienia w Nowym Testamencie. 
Kobieta w Kościele według nauczania św. Pawła. 
Charyzmaty a urzędy w Kościele. 
Chrześcijanin a władza świecka według Nowego Testamentu. 
Małżeństwo i rodzina w listach NT. 
Pouczenia moralne św. Pawła. 
[Tematy zaproponowane przez studentów] 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  Jednostka zajęciowa trwa 45 min. 
literatura 
obowiązkowa 

Literatura - w zależności od prowadzonej debaty; zostanie podana przed pierwszymi 
zajęciami w ramach ćwiczeń lub wykładów. 
 

literatura 
uzupełniająca 

Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 
2001. 
Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 
2000. 
Teologia Nowego Testamentu, t. I-III, red. M. Rosik, Wrocław 2008. 
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 20012. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Konsultacje NT_fs_4 
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prowadzący ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ; dr Beata Urbanek; mgr lic. kan. Monika Czarnuch 
grupa(-y)  
treści zajęć  
metody 
prowadzenia zajęć 

 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

150 

opis pracy własnej 
studenta 

Lektura materialna wszystkich ksiąg Nowego Testamentu. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin ustny lub pisemny NT_w_1 
kod(-y) zajęć  NT_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ; dr Beata Urbanek 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zakresy tez do egzaminu: 
Zagadnienia izagogiczne Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich. 
Teologia Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich. 
Znaczenie Ewangelii synoptycznych i Dziejów dla teologii. 
Zagadnienia izagogiczne Listów Pawła, Hbr i Katolickich. 
Teologia Listów Pawła, Hbr i Katolickich. 
Znaczenie Listów Pawła, Hbr i Katolickich dla teologii. 
Zagadnienia izagogiczne Pism Janowych. 
Teologia Pism Janowych. 

kryteria oceny Ocenie będzie podlegała wiedza wprowadzająca oraz syntetyzująca nauczanie 
Nowego Testamentu. Ocena pozytywna wymaga zaliczenia do końca semestru 
zakresów tez ze wszystkich trzech grup ksiąg Nowego Testamentu:  
Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie;  
Listy (Pawła, Hbr, Katolickie); 
Pisma Janowe. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Dla formy pisemnej: Student otrzymuje pytania szczegółowe mieszczące się w 
zakresie wymienionych wyżej tez. Podczas pisania można korzystać z tekstu 
biblijnego, którego dotyczy pytanie. 
Dla formy ustnej: Student losuje kwestie mieszczące się w zakresie wymienionych 
wyżej tez. Podczas odpowiedzi można korzystać z tekstu Pisma Świętego, czas 
odpowiedzi do 15 min. 
Egzamin może obejmować jednocześnie wszystkie tezy albo jego daty mogą być 
odpowiednio dostosowane do trzech grup ksiąg Nowego Testamentu. 
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informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

test NT_w_2 
kod(-y) zajęć  NT_fs_2, NT_fs_4 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Beata Urbanek; mgr lic. kan. Monika Czarnuch 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość wszystkich ksiąg Nowego Testamentu 

kryteria oceny Każdy test składa się albo z 10 fragmentów, z których przynajmniej 8 pochodzi ze 
wskazanej grupy ksiąg, które należy odnaleźć w Biblii albo z 10 pytań dotyczących 
treści ksiąg (bez korzystania z Biblii). Do zaliczenia testu należy podać co najmniej 6 
poprawnych odpowiedzi. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Nowy Testament zostanie podzielony na trzy grupy ksiąg objętych sprawdzianem: 
Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie, Listy (Pawła, Hbr, Katolickie), Pisma 
Janowe. 

informacje 
dodatkowe 

Możliwość jednorazowej poprawy na konsultacjach. 

 

nazwa kod 

wygłoszenie tekstu pisanego NT_w_3 
kod(-y) zajęć  NT_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Beata Urbanek; mgr lic. kan. Monika Czarnuch 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Opracowanie komentarza egzegetycznego do wskazanego tekstu 

kryteria oceny ocena będzie dotyczyć poprawności przygotowania komentarza do wskazanego 
tekstu oraz umiejętności napisania tekstu do ustnego wygłoszenia 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student oddaje wersję pisemną komentarza i jeżeli możliwości czasowe pozwolą 
wygłasza go w ramach ćwiczeń. 
 

informacje 
dodatkowe 

Możliwość jednorazowej poprawy na konsultacjach. 

 

nazwa kod 

wystąpienie ustne NT_w_4 
kod(-y) zajęć  NT_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr lic. kan. Monika Czarnuch 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

opracowanie konkretnego tematu do debaty na podstawie dostępnych źródeł 
wskazanych przez prowadzącego 

kryteria oceny ocenie podlegać będzie umiejętność przedstawienia danego zagadnienia, inicjowania 
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dyskusji, rozumienia argumentów oponentów oraz formułowania własnych 
argumentów 

przebieg procesu 
weryfikacji 

W ramach zajęć student prezentuje swoje stanowisko, a następnie prowadzi dialog z 
pozostałymi osobami ustosunkowując się do ich argumentów. Do wglądu wykładowcy 
student przedstawia plan wystąpienia i bibliografię. 

informacje 
dodatkowe 

Możliwość jednorazowej poprawy. 
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Sylabus modułu:  

Dydaktyka ogólna (11-TS-12-PPD) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Krzysztof Sosna 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ocen z wykładów i ćwiczeń i konwersatorium 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa Kod 

wykład PPD_fs_1 
prowadzący Ks. dr Krzysztof Sosna 
grupa(-y)  
treści zajęć przedstawienie wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej  
metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie do 
kolokwium, 

organizacja zajęć  Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu 
dydaktyki;  

literatura 
obowiązkowa 

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 19984; Cz. Kupisiewicz, 
Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000;  

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

  

 

nazwa  Kod:  

ćwiczenia PPD_fs_2 
prowadzący Ks. dr Krzysztof Sosna 
grupa(-y)  
treści zajęć Poznanie zasad dydaktycznych i ogniw procesu nauczania i uczenia się, nabywanie 

umiejętności przygotowania konspektów lekcji 
metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 

10 
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(kontaktowych) 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz ćwiczenie umiejętności dotyczących 
przygotowania pisania scenariuszy zajęć 

organizacja zajęć  Ćwiczenia odbywają się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu 
dydaktyki ogólnej 

literatura 
obowiązkowa 

K. Kruszewski, red. Sztuka nauczania - czynności nauczyciela, Warszawa 1993; K. 
Konarzewski, red., Sztuka nauczania - szkoła, Warszawa 1993. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa : Dydaktyka ogólna Kod:  

konwersatorium PPD_fs_3 

prowadzący Ks. dr Krzysztof Sosna 
grupa(-y)  
treści zajęć  Nabywanie umiejętności ustnego przekazu w ramach lekcji religii 
metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie się do wystąpienia ustnego w oparciu o przygotowany konspekt 

organizacja zajęć  Praca w małych grupach i wystanie ustne 
literatura 
obowiązkowa 

K. Kruszewski, red. Sztuka nauczania - czynności nauczyciela, Warszawa 1993; K. 
Konarzewski, red., Sztuka nauczania - szkoła, Warszawa 1993. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa; Dydaktyka ogólna  kod 

Kolokwium pisemne PPD_w_1 
kod(-y) zajęć  PPD_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Krzysztof Sosna 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość: zasad dydaktycznych, ogniw procesu nauczania-uczenia się, metod, 
środków dydaktycznych, umiejętność formułowania celów 

kryteria oceny Ocena jest średnią za poszczególne pisemne kolokwia; obecność na zajęciach 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja po każdym bloku tematycznym (pisemne kolokwium). Każda cześć musi 
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być zaliczona na ocenę pozytywną 
informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa: Dydaktyka ogólna kod 

Praca pisemna PPD_w_2 
kod(-y) zajęć  PPD_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Krzysztof Sosna 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość: zasad dydaktycznych, ogniw procesu nauczania-uczenia się, metod, 
środków dydaktycznych, umiejętność formułowania celów 

kryteria oceny Ocena za poprawnie przygotowany konspekt lekcji; obecność na zajęciach 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci przygotowują konspekty lekcji. Poprawnie przygotowany konspekt podlega 
ocenie 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa: Dydaktyka ogólna kod 

Wystąpienie ustne PPD_w_3 
kod(-y) zajęć  PPD_w_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Krzysztof Sosna 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Umiejętność pisania i ustnego przedstawienia scenariuszy 

kryteria oceny Ocena przedstawiony ustnie konspekt lekcji; obecność na zajęciach 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci otrzymują tematy, do których przygotowują scenariusze zajęć  

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Katechetyka 1 (11-TS-12-PPK1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Roman Buchta 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

30% - kolokwium pisemne ze znajomości treści wykładu i literatury  
40% - przestawienie na piśmie scenariusza lekcji i wystąpienie ustne  
30% - przedstawienie zadanego tematu w ramach konwersatorium  

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa : Kod:  

wykład PPK1_fs_1 
prowadzący Ks. dr Roman Buchta  
grupa(-y) Jedna (wykładowa) - około 40 osób  
treści zajęć Moduł umożliwia zapoznanie się studenta z problematyką katechezy dziecka wieku 

przedszkolnego oraz katechezy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Student powinien 
poznać także najważniejsze dokumenty katechetyczne Kościoła powszechnego, 
Kościoła w Polsce oraz obowiązujące programy nauczania religii.  
Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: 
współczesne kierunki katechetyczne; dokumenty katechetyczne Kościoła; cel, natura i 
formy katechezy; katecheza dziecka w wieku przedszkolnym; katecheza dziecka w 
młodszym wieku szkolnym; treść i źródła katechezy: Biblia i katecheza; Kościół i 
katecheza; katecheza i liturgia; wychowanie moralne w katechezie, katecheza i 
inkulturacja. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład, lektura własna studenta  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach przez wskazane lektury; przygotowanie do 
kolokwium. 

organizacja zajęć  Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu 
katechetyki 

literatura 
obowiązkowa 

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi Tradendae (1979);  
Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003 (wskazane treści); 
Zagadnienia katechetyki materialnej, red. J. Stala Tarnów 2011 (wskazane treści); 
Dyrektorium ogólne o katechizacji (1998);  
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (2001); 
Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010. 
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach i przedszkolach, Kraków 2010.  
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M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Świdnica 2014 (wskazane treści). 
literatura 
uzupełniająca 

Jak wyżej. Pozostałe fragmenty wskazanej literatury obowiązkowej 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

  

 

nazwa  Kod:  

ćwiczenia PPK1_fs_2 
prowadzący Ks. dr Roman Buchta 
grupa(-y) Dwie (ćwiczeniowe) – około 20 osób  
treści zajęć W ramach ćwiczeń student powinien poznać podstawy dydaktyki katechezy (zasady 

dydaktyczne w procesie katechetycznym, wybrane metody katechetyczne); zapoznać 
się z dokumentami regulującymi nauczanie religii w szkole oraz prowadzenie 
katechezy parafialnej. W oparciu o zatwierdzone do użytku szkolnego podręczniki 
metodyczne oraz podręczniki dla ucznia, powinien zdobyć umiejętność 
samodzielnego tworzenia scenariuszy lekcji religii w przedszkolu, klasach I-VI szkoły 
podstawowej oraz konspektów dla parafialnych grup katechetycznych. Powinien 
także nauczyć się właściwego stosowania metod nauczania i środków dydaktycznych. 
 

metody 
prowadzenia zajęć 

W ramach ćwiczeń studenci omawiają na forum grupy ćwiczeniowej przygotowany 
samodzielnie scenariusz jednostki lekcyjnej.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz ćwiczenie umiejętności dotyczących 
przygotowania scenariuszy zajęć  

organizacja zajęć  Ćwiczenia odbywają się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu 
dydaktyki katechezy. W ramach ćwiczeń studenci omawiają na forum grupy 
ćwiczeniowej przygotowany samodzielnie scenariusz jednostki lekcyjnej. Student 
prowadzący ćwiczenia przygotowuje po jednym egzemplarzu dla wszystkich 
uczestników ćwiczeń, celem krytycznej lektury przygotowanego scenariusza i 
nanoszenia stosownych uwag przez uczestników. 

literatura 
obowiązkowa 

Podręczniki metodyczne dla nauczycieli i podręczniki dla uczniów, zatwierdzone do 
realizacji programu nauczania religii w klasach I-VI szkoły podstawowej. (wskazane 
fragmenty) 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod:  

konwersatorium PPK1_fs_3 
prowadzący Ks. dr Roman Buchta 
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grupa(-y)  
treści zajęć Konwersatorium ma na celu samodzielne opracowanie przez studenta wskazanych 

przez prowadzącego zagadnień dotyczących nauczania religii w przedszkolu i szkole 
podstawowej oraz w ramach katechezy parafialnej a następnie omówienie ich w 
małej grupie. 
Treści: Planowanie dydaktyczne w szkolnym nauczaniu religii; Metody stosowane w 
katechezie dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym; Programy i 
podręczniki katechetyczne w młodszym wieku szkolnym; Współpraca wychowawcza 
parafii, rodziny i szkoły; Sprawdzanie i ocenienie w katechezie; Środki dydaktyczne w 
katechezie. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Student opracowuje na piśmie temat wskazany przez prowadzącego a następnie 
referuje (nie odczytuje!) zagadnienie w ramach konwersatorium celem omówienia w 
grupie. Wskazane jest zastosowanie prezentacji multimedialnych.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Samodzielne opracowanie zagadnień wskazanych przez prowadzącego 

organizacja zajęć  Omówienie przygotowanych zagadnień w małych grupach 
literatura 
obowiązkowa 

Dydaktyka katechezy. Część II, red. J. Stala, Tarnów 2004. (wskazane fragmenty) 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa: Kod:  

Kolokwium pisemne PPK1_w_1 
kod(-y) zajęć  PPK1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Roman Buchta 

grupa(-y) Jedna (wykładowa) – około 40 osób  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość problematyki przedstawionej w ramach wykładów i podanej literatury 
obowiązkowej 

kryteria oceny 5 – bardzo dobra znajomość materiału z wykładu i wskazanej literatury 
4,5 – nieznaczne braki w znajomości materiału z wykładu i wskazanej literatury 
4 – dobra znajomość materiału z wykładu i wskazanej literatury 
3,5 – zadowalająca znajomość materiału z wykładu i wskazanej literatury 
3 – słaba znajomość materiału z wykładu i wskazanej literatury 
2 – brak znajomości materiału z wykładu i wskazanej literatury 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja po każdym bloku tematycznym (pisemne kolokwium). Każda część musi 
być zaliczona na ocenę pozytywną. Ocena jest średnią za poszczególne pisemne 
kolokwia. Obecność na zajęciach. 

informacje 
dodatkowe 
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Nazwa;  Kod :  

Praca pisemna  PPK1_w_2 

kod(-y) zajęć  PPK1_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Roman Buchta 

grupa(-y) Dwie (ćwiczeniowe) – około 20 osób 
wymagania 
merytoryczne 

Ocenie podlega formalna i materialna strona scenariusza: 
- zgodność z programem nauczania; 
- temat jednostki; 
- sformułowanie i realizacja założonego celu lekcji; 
- dobór treści; 
- zasady dydaktyczne; 
- metody i pomoce dydaktyczne; 
- realizacja podstawowych wymiarów katechezy. 
- wykorzystanie literatury metodycznej i podręcznika dla ucznia 

kryteria oceny 5 – bardzo dobre wystąpienie oraz bardzo dobry konspekt  
4,5 – bardzo dobre wystąpienie, ale nieco słabszy konspekt (lub odwrotnie) 
4 – dobre wystąpienie i dobry konspekt 
3,5 – dobre wystąpienie, ale słaby konspekt (lub odwrotnie) 
3 – słabe wystąpienie oraz słaby konspekt  
2 – brak przygotowanego wystąpienia oraz konspektu  
Istotnym elementem oceny jest także sposób organizacji ćwiczeń przez studenta oraz 
forma prezentacji konspektu  

przebieg procesu 
weryfikacji 

egzamin ustny: r2_13_w_1 
praca pisemna: r2_13_w_3 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa;  kod 

Wystąpienie ustne PPK1_w_3 
kod(-y) zajęć  PPK1_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Roman Buchta 

grupa(-y) Trzy – około 15 osób  
wymagania 
merytoryczne 

Student opracowuje na piśmie temat wskazany przez prowadzącego a następnie 
referuje (nie odczytuje!) zagadnienie w ramach konwersatorium celem omówienia w 
grupie.  
Wskazane jest zastosowanie prezentacji multimedialnych. 

kryteria oceny Krytyczna ocena przygotowanego tematu przez prowadzącego zajęcia oraz innych 
uczestników konwersatorium. Ocenie podlega materialna i formalna strona 
opracowania oraz sposób prezentacji w ramach konwersatorium. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

egzamin ustny: r2_13_w_1 
praca pisemna: r2_13_w_3 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Pedagogika (11-TS-12-PPPe) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz, marekw0000@poczta.onet.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia arytmetyczna czterech, co najmniej dostatecznych ocen z kolokwiów. 
Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane 
są do średniej. Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena 
aktywności na ćwiczeniach oraz pozytywna ocena pracy pisemnej. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie jedynie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład 1 PPPe_fs_1 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Pedagogika jako nauka: przedmiot, terminologia, rodzaje wychowania, nauki 

współpracujące, subdyscypliny, metody badań.  
2. Antropologiczne podstawy wychowania. 
3. Elementy historii wychowania. 
4. Pedagogika chrześcijańska: podstawy biblijne, dokumenty Kościoła 
5. Miłość macierzyńska i ojcowska.  
6. Pedagogika pre- i perinatalna. 
7. Potrzeby dziecka. 
8. Emocje, asertywność. 
9. Konflikty w sytuacjach wychowawczych. 
10. Przemoc domowa. 
11. Uzależnienie od alkoholu. 
12. Wypalenie zawodowe. 
13. Wychowanie religijne w rodzinie. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

25 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwiów 

organizacja zajęć  15 x 4 godziny 
literatura 
obowiązkowa 

S. Kunowski, Podstawy pedagogiki współczesnej 
Pedagogika, red. B. Milerski, B. Śliwerski 
Pedagogika: podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski 

literatura 
uzupełniająca 

Paweł VI, „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim” 
Pedagogika katolicka, red. A. Rynio 
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Pius XI, encyklika „O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży” 
adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

wykład 2 PPPe_fs_2 

prowadzący Ks. dr Krzysztof Sosna 
grupa(-y)  
treści zajęć Tematem zajęć są podstawowe zagadnienia pedagogiki specjalnej: podstawy 

pedagogiki specjalnej, rodzaje niepełnosprawności, upośledzenie umysłowe, 
tyflopedagogika, surdopedagogika, osoby przewlekle chore, szkolnictwo specjalne, 
zasady ortodydaktyki, niedostosowanie społeczne, problematyka uzależnień. 

metody 
prowadzenia zajęć 

- wykład 
- dyskusja 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 5 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Poznań 2006. 

literatura 
uzupełniająca  
adres strony www 
zajęć  
informacje 
dodatkowe  

 

nazwa  kod 

ćwiczenia PPPe_fs_3 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Umiejętność słuchania: typowa dwunastka, bierne słuchanie, automaty, 

parafrazowanie, czynne słuchanie. 
2. Mówienie: wypowiedzi „ty” i „ja”. 
3. Udzielanie informacji zwrotnej. 
4. Ćwiczenia doskonalące komunikowanie się. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, wykonywanie zadań domowych, 
przygotowanie pracy pisemnej 
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organizacja zajęć  zajęcia co tydzień, 7 x 2 godziny + 1 x 1 godzina 
literatura 
obowiązkowa 

Th. Gordon, Wychowanie bez porażek 
L. Grzesiuk, E. Trzebińska, Jak ludzie porozumiewają się? 

literatura 
uzupełniająca 

A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do 
nas mówiły 
Th. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole 

adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwia pisemne PPPe_w_1 

kod(-y) zajęć  PPPe_fs_1, PPPe_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz, ks. dr K. Sosna 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość wiedzy i umiejętności z następujących części modułu: 
1. Pedagogika ogólna 
2. Pedagogika specjalna 
3. Wybrane zagadnienia wychowawcze 
4. Komunikacja międzyosobowa 

kryteria oceny O ocenie decyduje jakość pisemnej odpowiedzi. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje dodatkowe Kolokwia mają różną formę – zawierają pytania opisowe oraz testowe. 

 

nazwa kod 

praca pisemna PPPe_w_2 

kod(-y) zajęć  PPPe_fs_3 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zadaniem studenta jest przedstawić pracę o objętości 2–5 stron nt. doskonalenia 
komunikacji. 

kryteria oceny Wymogiem otrzymania oceny pozytywnej jest spełnienie formalnych i treściowych 
warunków poprawności pracy przedstawionych przez osobę prowadzącą. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student oddaje pracę do dnia 7 stycznia 2015 r. 12 stycznia 2016 r. otrzymuje 
uwagi do pracy oraz dowiaduje się, czy została ona oceniona pozytywnie czy 
negatywnie. 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

aktywność podczas ćwiczeń PPPe_w_3 

kod(-y) zajęć  PPPe_fs_3 
osoba dr Marek Wójtowicz 
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przeprowadzająca 
weryfikację 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zaangażowanie w przebieg zajęć. 

kryteria oceny Obecność na zajęciach, przygotowywanie zadań domowych, wykonywanie ćwiczeń 
komunikacyjnych proponowanych podczas zajęć. Aktywność studenta zostaje 
oceniona pozytywnie bądź negatywnie. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Regularne sprawdzenie obecności oraz zadań domowych. Kontrola stopnia 
aktywności studenta.  

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu: 

Katechetyczna praktyka pedagogiczna 1 (11-TS-12-PR1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr Roman Buchta 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena zostaje wystawiona na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej 
oraz oceny wystawionej przez opiekuna praktyk 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Hospitacja, prowadzenie PR1_fs_1; PR1_fs_2 
prowadzący  Ks. dr Roman Buchta; ks. dr Krzysztof Sosna 
grupa(-y) studenci 
treści zajęć Zajęcia te obejmują w całości obecność w szkole. Student obserwuje czynności 

nauczyciela, sporządza plany lekcji oraz samodzielnie prowadzi lekcje z przedmiotu 
religia. Celem jest zdobycie doświadczeń związanych z prowadzeniem lekcji religii.  
Praktyka obejmuje klasy szkoły podstawowej. 

metody 
prowadzenia zajęć 

- hospitacje 
-prowadzenie zajęć 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

75 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

- Zapoznanie się z programem nauczania religii 
- przygotowanie lekcji 
- prowadzenie lekcji 

organizacja zajęć  Zgodnie z planem lekcji w szkole 
literatura 
obowiązkowa 

Podręczniki do nauczania religii 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna, wystąpienie ustne, konsultacje z opiekunem, końcowa rozmowa 
weryfikacyjna 

PR1_w_1; PR1_w_2; 
PR1_w_3; PR1_w_4 

kod(-y) zajęć  PR1_fs_1; PR1_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Roman Buchta; ks. dr Krzysztof Sosna 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 101 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

- znajomość programu nauczania religii 
- umiejętność przeprowadzenia lekcji 

kryteria oceny - poziom opanowania umiejętności prowadzenia lekcji (ocena opiekuna) 
-przedstawione scenariusze przeprowadzonych lekcji religii 

przebieg procesu 
weryfikacji 

- ocena zostaje wystawiona na podstawie dostarczonej dokumentacji praktyk, gdzie 
znajduje się również ocena wystawiona przez opiekuna praktyk,  

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Hermeneutyka biblijna z elementami historii zbawienia (11-TS-
12-SPOB) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 50% z SPOB_w_1, 50% z 
SPOB_w_2. Negatywna ocena z SPOB_w_1 lub SPOB_w_2 skutkuje negatywną 
oceną końcową modułu. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład SPOB_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
grupa(-y)  
treści zajęć Pojęcie historii zbawienia i geografii zbawienia. Relacja do historii religii, geografii 

biblijnej i archeologii. Status świadectw historii zbawienia. 
Diachroniczne omówienie najważniejszych rodzajów interpretacji Biblii (relektura 
wewnątrz Biblii), lectiones faciliores w manuskryptach, wersje harmonizujące 
(Diatessaron, Vetus Syra), Justyn a midrasz, szkoła aleksandryjska i antiocheńska, 
średniowiecze, Biblia w sztuce, znaczenie wynalazku druku dla zmian w interpretacji 
Biblii, paradygmat oświeceniowy, racjonalizm i liberalizm XIX w., wpływ R. Bultmanna 
i reakcja, nauki społeczne i literackie we współczesnej egzegezie. Systematyczne 
omówienie trzech głównych opcji hermeneutycznych (zorientowanej na autorów, 
tekst i czytelnika) z przykładami. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Bezkontaktowo 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

0 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

75 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu odpowiadająca treści oznaczonej powyżej. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

1. Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum. 
2. Benedykt XVI, Verbum Domini. Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego 
Benedykta XVI1 o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. 

literatura 
uzupełniająca 

1. Brown R.E., Schneiders S.M., Wojciechowski M., Hermeneutyka biblijna, w: 
Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 
2001, s. 1786-1830. 
2. Interpretacja Biblii w Kościele, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999. 
3. Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, red. A. Kucz, A. Malina, 
Kielce 2005. 
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4. Levoratti A.J., Interpretacja Pisma Świętego, w: Międzynarodowy komentarz do 
Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 2000, s. 10-58. 
5. Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994. 
6. Pawłowski Z., Opowiadanie, Bóg i Początek. Teologia narracyjna Rdz 1-3, Warszawa 
2003. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Ćwiczenia SPOB_fs_2 
prowadzący ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
grupa(-y)  
treści zajęć Na podstawie lektury pozycji 2. z literatury obowiązkowej własna praca w zakresie: 

1. Rozróżnienie etapów analizy diachronicznej: niektóre przykłady.  
2. Zastosowanie etapów analizy synchronicznej I: delimitacja i krytyka tekstu. 
3. Zastosowanie etapów analizy synchronicznej II: przekład i komentarz filologiczny.  
4. Zastosowanie etapów analizy synchronicznej III: analiza struktury i analiza 
szczegółowa.  
5. Przykłady egzegezy antiocheńskiej i aleksandryjskiej (Jan Chryzostom, Catena in 
Marcum, Teofylakt z Ochrydy). 

metody 
prowadzenia zajęć 

bezkontaktowo 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

0 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

75 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń przez samodzielną lekturę przygotowującą do 
pracy z tekstem biblijnym. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

1. Czarnuch M., Papuga Złotoustego? Teofylakt z Ochrydy jako komentator Ewangelii 
Marka, w: Szkice o antyku, red. A. Kucz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2014, [s. wg wersji elektronicznej]. 
2. Malina A., Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii, 
Katowice 2007. 
3. Malina A., Egzegeza w kontekście, w: Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość 
egzegezy biblijnej, red. A. Kucz, A. Malina, Kielce 2005, s. 70-78.  

literatura 
uzupełniająca 

jak w wykładzie 

adres strony www 
zajęć 

 
informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin pisemny SPOB_w_1 
kod(-y) zajęć  SPOB_fs_1 
osoba(-y) ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
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przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Wiedza nabyta na podstawie zadanej i wybranej lektury. 

kryteria oceny Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać średnią 3/5 punktów. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Czas trwania: 30 min. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

test SPOB_w_2 
kod(-y) zajęć  SPOB_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość zasad na podstawie zastosowania podejść egzegetycznych 
przedstawionych w literaturze obowiązkowej. 

kryteria oceny Poprawna odpowiedź przynajmniej na 3/5 pytań. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Krótki test pisemny w uzgodnionych terminach (do 10 minut). 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Literatura starożytnego judaizmu (11-TS-12-SPOC) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Maciej Basiuk 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarna 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

ocena z egzaminu 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład SPOC_fs_1 
prowadzący ks. dr Maciej Basiuk 
grupa(-y) 1 
treści zajęć Tylko praca własna studenta 
metody 
prowadzenia zajęć 

Tylko praca własna studenta 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

0 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

50 

opis pracy własnej 
studenta 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu  

organizacja zajęć  zajęcia w formie bezkontaktowej 
literatura 
obowiązkowa 

Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny, red. H. Shanks, Warszawa 2013. 
S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994. 
J.C. VanderKam, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Warszawa 2006. 

literatura 
uzupełniająca 

Apokryfy Starego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 2000. 
A. Cohen, Talmud, Warszawa 1997. 
J.A. Fitzmyer, 101 pytań o Qumran, Kraków 1997. 
J. Maier, Między Starym a Nowym Testamentem, Kraków 2002. 
P. Muchowski, Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego, Kraków 2000. 
P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, Kraków 2000. 
Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, Kraków – Mogilany 2010. 
Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, red. H. Drawnel, A. Piwowar, 
Lublin 2009. 
I. Rapoport, M. Rosik, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu 
biblijnego i rabinicznego, Wrocław 2009. 
M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2008. 
H. Shanks, Tajemnica i znaczenie zwojów znad Morza Martwego, Warszawa 2002. 
J.C. VanderKam, Manuskrypty znad Morza Martwego, Warszawa 1996. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin pisemny SPOC_w_1 
kod(-y) zajęć  SPOC_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Maciej Basiuk 

grupa(-y) 1 
wymagania 
merytoryczne 

Opanowanie treści przedmiotu przy pomocy lektury zadanej literatury. 

kryteria oceny Do zaliczenia egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na więcej niż połowę pytań 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Czas trwania: 30 min. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej (11-TS-12-
SPOD) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Grzegorz Wita, e-mail: grzegorzwita@gmail.com 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich części modułu 

informacje dodatkowe  
  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład SPOD_fs_1 
prowadzący ks. dr Grzegorz Wita 
grupa(-y)  
treści zajęć Moduł Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej ma zapoznać studenta ze 

współczesnymi, aktualnymi oraz wybranymi zagadnieniami 
teologicznofundamentalnymi. Dzięki temu student powinien uzyskać pogłębione 
zrozumienie problematyki sensu (wiarygodności) chrześcijaństwa i Kościoła dla 
współczesnego człowieka. Podjęcie tych kwestii ma prowadzić do pogłębienia 
umiejętności uzasadniania potrzeby chrześcijaństwa i Kościoła w procesie odkrywania 
tożsamości współczesnego człowieka 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu. Praca własna na podstawie wskazanej literatury. Spotkania i 
rozmowy w ramach indywidualnych konsultacji. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

75 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy dot. omawianych zagadnień oraz lekturę tekstów poszerzających wiedzę. 
Przygotowanie pracy pisemnej będącej próbą rozwiązania zadanego lub wybranego 
problemu teologicznego za pomocą zaproponowanej lub wybranej metody. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

H. Seweryniak, Święty Kościół Powszedni, Warszawa 1999, 
H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 2, Warszawa 2010, 
Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin 2002, 
H. Seweryniak, Apologia pokolenia JPII, Płock 2006, 

literatura 
uzupełniająca 

M. Skierkowski (red.), Powracanie apologii, Płock 2013, 
M. Rusecki, Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę, Lublin 2001, 
M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa. Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 
1994 

adres strony www na platformie wsparcia dydaktycznego WTL UŚ 

mailto:grzegorzwita@gmail.com
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zajęć 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Kolokwium ustne SPOD_w_1 
kod(-y) zajęć  SPOD_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Grzegorz Wita 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Tezy oraz lektura wskazanej literatury 

kryteria oceny Pod uwagę będzie brany stopień przyswojenia wiedzy oraz umiejętności jej opisania i 
uzasadnienia 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student, podczas rozmowy w prowadzącym, będzie miał możliwość wypowiedzi na 
zadany temat. Umiejętność kojarzenia tematów i wykorzystanie zdobytej wiedzy z 
lektury będzie miała charakter fundamentalny. Oceniana będzie także zdolność 
ukazywania wiarygodności Objawienia oraz wkładu Kościoła w kulturę. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

Praca pisemna SPOD_w_2 
kod(-y) zajęć  SPOD_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr Grzegorz Wita 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zredagowanie pracy pisemnej na zaproponowany temat. 

kryteria oceny Zredagowana praca będzie oceniana pod kątem stopnia przyswojenia 
prezentowanych treści, umiejętności ich opisu, posługiwania się fachową 
terminologią. Brana będzie pod uwagę także umiejętność zastosowania poznanych 
treści do podjęcia procesu uzasadniania wiarygodności chrześcijańskiego 
Objawienia i jego trwania w Kościele. Istotnym elementem oceny będzie także 
strona formalna pracy. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Praca winna uwzględniać podane założenia redakcyjne i zawierać ok. 9 000 
znaków bez spacji. Tekst winien być przesłany w wersji elektronicznej oraz oddany 
w wersji wydrukowanej. 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

Przygotowanie na piśmie i wygłoszenie odpowiedzi na pytania do tekstu SPOD_w_3 
kod(-y) zajęć  SPOD_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr Grzegorz Wita 

grupa(-y)  
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wymagania 
merytoryczne 

Przygotowanie pisemne do odpowiedzi ustnej na podstawie lektury tekstu 
źródłowego. Ma to na celu sprawdzenie umiejętności krytycznej analizy tekstu 

kryteria oceny Pod uwagę będzie brane analityczna lektura tekstu, sposób przygotowania 
odpowiedzi na piśmie, syntetyzująca odpowiedź, zdolność do apologetyki. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Po zapoznaniu się ze wskazanym tekstem, student winien udzielić odpowiedzi na 
postawione pytania. Będzie miał możność przygotowania szkicu odpowiedzi na 
piśmie, a następnie wygłosi własne zdanie-odpowiedź na postawiony problem. 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

Udział w dyskusji nad udzielonymi odpowiedziami SPOD_w_4 
kod(-y) zajęć  SPOD_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr Grzegorz Wita 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zaangażowany udział w dyskusji nad zaprezentowanymi treściami i odpowiedziami 
innych studentów 

kryteria oceny Pod uwagę będzie brana zdolność aktywnego słuchania i umiejętność 
podejmowania krytycznej dyskusji połączonej z prezentacją własnego zdania. 
Ważnym elementem będzie prezentowana zdolność argumentacji i obrony 
chrześcijańskiego światopoglądu. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Podczas spotkań grupy np. podczas konsultacji, przysłuchując się wypowiedziom 
innych studentów, słuchacz będzie poproszony o przedstawienie swego zdania i 
własnego procesu uzasadnienia dyskutowanych racji. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Stary Testament (11-TS-12-ST) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Maciej Basiuk 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa jest sumą następujących elementów: 10% z ST_w_4, 20% z 
ST_w_3, 30% z ST_w_2, 40% z ST_w_1.  

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład ST_fs_1 
prowadzący ks. dr Maciej Basiuk 
grupa(-y)  
treści zajęć Informacje podstawowe dotyczące poszczególnych ksiąg Starego Testamentu 

(systematyzacja pracy własnej studentów).  
Ukazanie głównych tematów teologicznych i ich rozwoju na przestrzeni Starego 
Testamentu. 
Szczegółowa egzegeza ważnych tekstów starotestamentalnych. 

metody 
prowadzenia zajęć 

wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

90 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

35 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie do zajęć przez lekturę informacji wstępnych dotyczących 
poszczególnych ksiąg Starego Testamentu omawianych na wykładach (literatura 
obowiązkowa). 
Pogłębienie omówionych treści przez lekturę wskazanych fragmentów książek bądź 
artykułów (m.in. z literatury uzupełniającej). 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

T. Brzegowy, Księgi historyczne Starego Testamentu, Tarnów 2002. 
T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza, Tarnów 1998. 
T. Brzegowy, Pisma Mądrościowe Starego Testamentu, Tarnów 2003. 
T. Brzegowy, Prorocy Izraela. Część pierwsza, Tarnów 1994. 
T. Brzegowy, Prorocy Izraela. Część druga, Tarnów 1995. 
Wstęp do Starego Testamentu, red. S. Łach, Poznań-Warszawa 1973 

literatura 
uzupełniająca 

A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994. 
A. Świderkówna, Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 1996. 
A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Narodziny judaizmu, Warszawa 2009. 
A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Prawo i prorocy, Warszawa 2009. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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nazwa  kod 

Ćwiczenia ST_fs_2 
prowadzący dr Beata Urbanek 
grupa(-y) 2 
treści zajęć Tematyka poszczególnych jednostek zajęciowych: 

Stworzenie świata i człowieka. (3 jednostki zajęciowe) 
Potop biblijny a tradycje pozabiblijne. (2 jednostki zajęciowe) 
Wyjście z niewoli egipskiej. (2 jednostki zajęciowe) 
Samuel jako prorok (1 Sm 3). 
Lektura synchroniczna, diachroniczna i kanoniczna proroctwa Natana (2 Sm 7). (2 
jednostki zajęciowe) 
Próba wiary Eliasza na górze Horeb 
Męczennicy machabejscy wierni Prawu i Bogu (2 Mch 6,18-7,42) 
Wybrane problemy literackie ksiąg prorockich. (2 jednostki zajęciowe) 
Lektura Księgi Jonasza metodą narracyjną. (2 jednostki zajęciowe) 
Dojrzewanie Jeremiasza jako proroka. (2 jednostki zajęciowe) 
Jaka woda daje życie (lektura intertekstualna Ez 47,1-12)? (2 jednostki zajęciowe) 
Interpretacja „dnia Jahwe” w Księdze Sofoniasza 
Dialogiczna lektura Księgi Nahuma (2 jednostki zajęciowe) 
Rola Słowa Bożego w nowym exodusie (Iz 40; 55). 
Cel dydaktyczny opowiadań w Dn 1-6. 
Księga Przysłów o drogach zdobywania mądrości (2 jednostki zajęciowe) 
Pochwała miłości małżeńskiej w Prz 5 
Grzech ludzki a Boże miłosierdzie (Ps 51) 
Sztuka retoryki hebrajskiej na przykładzie Ps 98 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

35 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  Jednostka zajęciowa trwa 45 min. 
literatura 
obowiązkowa 

W. Pikor, Czytamy Stary Testament. Ćwiczenia do wykładów z biblistyki, Kielce 2007. 

literatura 
uzupełniająca 

M.W. Chavalas, V.H. Matthews, J.H. Walton, Komentarz historyczno-kulturowy do 
Biblii Hebrajskiej, Warszawa 2005. 
Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 
2001. 
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 20012. 

adres strony www 
zajęć 

 
informacje 
dodatkowe 

Obecność obowiązkowa; nieobecności (maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona) 
należy zaliczać na konsultacjach. 

 

nazwa  kod 

Debata ST_fs_3 
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prowadzący dr Beata Urbanek 
grupa(-y) 4 
treści zajęć Wykaz tematów do debaty: 

Grzech Dawida (tajemnica zła). 
Być prorokiem dzisiaj. 
Tajemnica miłości w Pieśni nad Pieśniami. 
Cierpienie Hioba – kara za grzechy czy próba zaufania? 
Wychowanie dzieci w nauczaniu ksiąg mądrościowych. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  Jednostka zajęciowa trwa 45 min. 
literatura 
obowiązkowa 

W zależności od prowadzonej debaty – zostanie podana przed pierwszymi zajęciami w 
ramach ćwiczeń lub wykładów. 

literatura 
uzupełniająca 

M.W. Chavalas, V.H. Matthews, J.H. Walton, Komentarz historyczno-kulturowy do 
Biblii Hebrajskiej, Warszawa 2005. 
Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 
2001. 
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 20012. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Obecność obowiązkowa; nieobecności (maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona) 
należy zaliczać na konsultacjach. 

 

nazwa  kod 

Konsultacje ST_fs_4 
prowadzący ks. dr Maciej Basiuk; dr Beata Urbanek 
grupa(-y)  
treści zajęć  
metody 
prowadzenia zajęć 

 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

100 

opis pracy własnej 
studenta 

Lektura materialna wszystkich ksiąg Starego Testamentu. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin ustny ST_w_1 
kod(-y) zajęć  ST_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Maciej Basiuk 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Tezy do egzaminu: 
Idea stworzenia świata (także odnowienia świata) 
Wyjście z niewoli i jego reinterpretacja 
Powołanie 
Idea retrybucji 
Sprawiedliwość społeczna 
Bóg 
Prawo 
Grzech-kara 
Nawrócenie 
Kapłaństwo i kult 
Lud i przymierze 
Miejsca święte (m.in. świątynia) 
Życie małżeńskie 
Wychowanie dzieci 
Zapowiedzi mesjańskie 

kryteria oceny Ocenie będzie podlegała wiedza syntetyzująca nauczanie całego Starego Testamentu 
(ukazanie w jaki sposób poszczególne księgi lub grupy ksiąg podejmują omawiany 
temat). 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student losuje dwie z wymienionych wyżej tez, a następnie ma do 15 min. na 
przygotowanie odpowiedzi, podczas odpowiedzi można korzystać z Pisma Świętego, 
czas odpowiedzi do 15 min. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

test ST_w_2 
kod(-y) zajęć  ST_fs_2; ST_fs_4 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Beata Urbanek 

grupa(-y) 2 
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość wszystkich ksiąg Starego Testamentu 

kryteria oceny Każdy test składa się z 10 fragmentów pochodzących ze wskazanej grupy ksiąg, które 
należy odnaleźć w Biblii lub z 10 pytań dotyczących treści ksiąg (bez korzystania z 
Biblii) . Do zaliczenia testu należy podać co najmniej 6 poprawnych odpowiedzi. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Stary Testament zostanie podzielony na grupy - maksymalnie 10 ksiąg na jeden test. 

informacje 
dodatkowe 

Możliwość jednorazowej poprawy na konsultacjach. 
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nazwa kod 

wygłoszenie tekstu pisanego ST_w_3 
kod(-y) zajęć  ST_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Beata Urbanek 

grupa(-y) 2 
wymagania 
merytoryczne 

Opracowanie komentarza egzegetycznego do wskazanego tekstu spośród poniższych 
tematów: 
Miłość Boga w świetle Księgi Ozeasza.  
Mesjanizm Księgi Zachariasza.  

kryteria oceny ocena będzie dotyczyć poprawności przygotowania komentarza do wskazanego 
tekstu oraz umiejętności napisania tekstu do ustnego wygłoszenia 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student w ramach ćwiczeń oddaje wersję pisemną komentarza i w miarę możliwości 
czasowych wygłasza przygotowany tekst. 

informacje 
dodatkowe 

Możliwość jednorazowej poprawy na konsultacjach. 

 

nazwa kod 

wystąpienie ustne ST_w_4 
kod(-y) zajęć  ST_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Beata Urbanek 

grupa(-y) 4 
wymagania 
merytoryczne 

opracowanie konkretnego tematu do debaty na podstawie dostępnych źródeł 
wskazanych przez prowadzącego 

kryteria oceny ocenie podlegać będzie głównie umiejętność przedstawienia zagadnienia, rozumienia 
argumentów oponentów oraz formułowania własnych argumentów w czasie ustnej 
debaty 

przebieg procesu 
weryfikacji 

W ramach zajęć student prezentuje swoje stanowisko, a następnie prowadzi dialog z 
pozostałymi osobami ustosunkowując się do ich argumentów. Do wglądu wykładowcy 
student przedstawia plan wystąpienia i bibliografię. 

informacje 
dodatkowe 

Możliwość jednorazowej poprawy. 
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Sylabus modułu:  

Teologia biblijna (11-TS-12-TB) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. mgr lic. kan. Dawid Ledwoń 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia z egzaminu pisemnego 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład TB_fs_1 
prowadzący ks. mgr lic. kan. Dawid Ledwoń 
grupa(-y)  
treści zajęć Przedstawienie przedmiotu teologii biblijnej, jej relacji do rezultatów egzegezy 

poszczególnych tekstów biblijnych, jej stosunku do teologii systematycznej oraz 
teologii praktycznej.  
Problem (nie)obecności nauki o Bogu Ojcu w teologii biblijnej.  
Tendencje ebionickie i marcjonistyczne w teologii biblijnej.  
Paterologia implikowana i wyraźna w Nowym Testamencie.  
Różnice między i treści wspólne obrazu Boga Ojca w Ewangelii Mateusza, Marka i 
Łukasza 
Konsekwencje paterologii dla teologii systematycznej i praktycznej. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

jak w opisie modułu 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

1. Malina A., Obraz Boga Ojca, w: Teologia Nowego Testamentu, t. 1: Ewangelie 
synoptyczne i Dzieje Apostolskie, red. M. Rosik, Wrocław 2008, s. 11-80 

literatura 
uzupełniająca 

1. Brown R.E., Donahue J.R., Senior D., Collins A.Y., Zarys teologii Nowego 
Testamentu, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. 
Murphy, Warszawa 2001, s. 2092-2131. 
2. Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002. 
3. McKenzie J.L., Zarys teologii Starego Testamentu, w: Katolicki Komentarz Biblijny, 
red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 1990-2034. 
4. Papieska Komisja Biblijna: Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii 
chrześcijańskiej, Kielce 2002. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje  
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dodatkowe 

 

nazwa  kod 

konsultacje TB_fs_2 
prowadzący ks. mgr lic. kan. Dawid Ledwoń 
grupa(-y)  
treści zajęć  
metody 
prowadzenia zajęć 

 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

0 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

25 

opis pracy własnej 
studenta 

Ukierunkowana na osiągnięcie celów zgodnych z indywidualnymi potrzebami. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Zależna od wyznaczonych celów. 

literatura 
uzupełniająca 

jw. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin pisemny TB_w_1 
kod(-y) zajęć  TB_fs_1, TB_fs_2 (opcjonalnie) 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. mgr lic. kan. Dawid Ledwoń 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Wiedza nabytej w czasie wykładów oraz w ramach zadanej i / lub wybranej lektury 

kryteria oceny Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać średnią 3/5 punktów. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Czas trwania: 30 min. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Teologia fundamentalna 1 (11-TS-12-TF1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr hab. Sławomir Zieliński,  
rok akademicki 2015/2016 
Semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Wstępny warunek: pozytywne zaliczenie ćwiczeń. Egzamin ustny z wiadomości 
stanowiących treść wykładu i zaproponowanych publikacji 
teologicznofundamentalnych. Ocena końcowa modułu to średnia ważona, na 
którą się składają 20% (ocena z ćwiczeń) i 80 % (ocena z wykładu) 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  Kod 

Wykład - część 1. TF1_fs_1 
prowadzący Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
grupa(-y) Uczestniczą wszyscy studenci 
treści zajęć - Przedstawienie teologii fundamentalnej jako dyscypliny naukowej (wraz z jej 

poprzedniczką apologetyką): specyfika, tożsamość, przedmiot, cel, zadania, 
wiarygodność (sposoby argumentacji); 
- przedstawienie roli teologii fundamentalnej w odkrywaniu kwestii tożsamości 
człowieka; 
- nakreślenie konieczności prowadzenia dialogu interdyscyplinarnego (teologia – 
antropologia – hermeneutyka) w odkrywaniu tożsamości człowieka. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

Zaznajomienie się z proponowaną na wykładzie literaturą dotyczącą teologii 
fundamentalnej, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej specyfiki, tożsamości, 
przedmiotu, zadań i celów dyscypliny:  
- M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1. Z teorii teologii fundamentalnej, 
Lublin 1994, s.5-28. 
- M. Rusecki, Fundamentalna teologia, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. 
Rusecki i in. Lublin–Kraków 2002, s. 415-422. 
- H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 1, Warszawa 2010, s. 16-59. 
Szczególne podkreślenie na podstawie wybranych tekstów źródłowych znaczenia 
„objawionej antropologii” w poszukiwaniu tożsamości człowieka: 
- Vaticanum II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
„Gaudium et spes”. 
- Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio, Watykan 1998. 
- Jan Paweł II, Encyklika, „Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987. 
- J. Cuda, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, 
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Katowice 2002, s. 17-29. 
 

organizacja zajęć  Zajęcia tej części podzielone zostaną na dwa bloki:  
a) 1x 2 jednostki wykładowe  
b) 1x3 jednostki wykładowe.  

literatura 
obowiązkowa 

Vaticanum II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
„Gaudium et spes”. 
Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio, Watykan 1998. 
Jan Paweł II, Encyklika, „Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987. 
M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1. Z teorii teologii fundamentalnej, 
Lublin 1994. 
M. Rusecki, Fundamentalna teologia, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. 
Rusecki i in. Lublin–Kraków 2002, s. 415-422. 
H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 1, Warszawa 2010. 
Teologia fundamentalna, red. T. Dzidek i in. T.3. Objawienie i Chrystus, Kraków 1999. 
J. Cuda, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, 
Katowice 2002. 
A. Napiórkowski, Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia 
fundamentalna, Kraków 2008. 
S. Zieliński, Podmiotowy charakter apologetyki francuskiej przełomu XIX i XX stulecia, 
Częstochowa 2008. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

Prezentacja głównych elementów wykładu na platformie e-learning. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod 

Wykład - część 2 TF1_fs_2 
prowadzący Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
grupa(-y) Uczestniczą wszyscy studenci 
treści zajęć W procesie odkrywania i rozwiązywania problemu człowieka w punkcie wyjścia 

pojawia się kwestia wiarygodności Objawienia. 
- kontekst filozoficzny, teologiczny i kulturowy głównych dokumentów Kościoła 
dotyczących Objawienia; 
- drogi Objawienia; 
- cechy charakterystyczne Objawienia (jego wieloaspektowa interpretacja); 
- wiara jako odpowiedź na Objawienie; 
-koncentracja na osobie Jezusa Chrystusa – jako pełni Objawienia i sensie całej 
rzeczywistości (historyczność Jezusa z Nazaretu, jego Boska samoświadomość, 
znaczenie Krzyża i Zmartwychwstania dla antropologii). 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

25 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega na poszerzaniu treści wykładu w oparciu o 
zaproponowane teksty. Wykład prezentuje ogólny schemat argumentacyjny. 
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Natomiast zaproponowane konkretne teksty mają umożliwić studentowi głębsze 
zrozumienie i poszerzenie jego wiedzy dotyczącej danego wymiaru argumentacji. 
Teksty te będą wybierane głównie z publikacji wchodzących w skład literatury 
obowiązkowej. 

organizacja zajęć  Cotygodniowe zajęcia 90-minutowe (2x45). 
literatura 
obowiązkowa 

M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007. 
H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 1, Warszawa 2010. 
Teologia fundamentalna, red. T. Dzidek i in. T.3. Objawienie i Chrystus, Kraków 1999. 
A. Napiórkowski, Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia 
fundamentalna, Kraków 2008. 
J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997. 
A. Gesché, Chrystus, przeł. A. Kuryś, W drodze, Poznań 2005. 
M. Rusecki, Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej, Warszawa 2006. 

 
literatura 
uzupełniająca 

 
adres strony www 
zajęć 

Prezentacja głównych elementów wykładu na platformie e-learning. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod 

Ćwiczenia TF1_ fs_3 
prowadzący Ks. dr hab. Sławomir Zieliński, ks. dr Łukasz Gaweł. 
grupa(-y) Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 1(gr. Nauczycielska i gr. Ogólna)x15; ks. dr Ł. Gaweł: 1 

(gr. Pastoralna)x15. 
treści zajęć Przygotowanie i wspólne omawianie tekstów źródłowych dotyczących Objawienia 

Bożego (kontekst filozoficzno-teologiczny i kulturowy): 
- Vaticanum I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej „Dei Filius”, - rozdz. III 
- Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum” – I rozdział 
Zapoznanie się z tekstami źródłowymi dotyczącymi historyczności Jezusa z Nazaretu 
Omówienie na podstawie zaproponowanej literatury nowożytnych wizerunków 
Jezusa z Nazaretu  
U źródeł wiary Kościoła – kwestia Zmartwychwstania. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega na wcześniejszym zaznajomieniu się z proponowanym 
tekstem stanowiącym przedmiot ćwiczeń oraz na poszerzeniu wiadomości 
dotyczącym podejmowanego problemu. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Vaticanum I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej „Dei Filius”, - rozdz. III 
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum” – I rozdział 
J. Cuda, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, 
Katowice, 2002, s. 101-119. 
M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007, (wybrane fragmenty) 
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H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, Warszawa 2010, t.1, s. 217 i nast. 
Teologia fundamentalna, red. T. Dzidek i in. T.3. Objawienie i Chrystus, Kraków 1999. 
J. Mastej, M. Rusecki, Historyczność Jezusa Chrystusa, LTF, s. 509-516; 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa Kod 

Egzamin ustny TF1_w_1 
kod(-y) zajęć  TF1_fs_1, TF1_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 

grupa(-y) Studenci wszystkich grup 
wymagania 
merytoryczne 

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w oparciu o znajomość treści wykładów oraz 
zaproponowanych tekstów teologicznofundamentalnych. 
 
Propozycja tez egzaminacyjnych: 
I. Teologia fundamentalna jako dyscyplina teologiczna 
I.1. Geneza dyscypliny (apologetyka, jej powstanie w kontekście wyzwań 
nowożytności, krytyka i braki apologetyki przedmiotowej, pojawienie się propozycji 
podmiotowych /Maurice Blondel - metoda immanentna/. 
I.2. Określenie teologii fundamentalnej (pluralizm ujęć) 
I.3. Cel i zadania teologii fundamentalnej 
I.4. Kwestia „wiarygodności” w teologii fundamentalnej (argumentacja, uzasadnianie). 
I.5. Wymiar hermeneutyczno-antropologiczny teologii fundamentalnej (kwestia 
aktualizacji tożsamości człowieka. Racją bytu teologii jest istnienie problemu 
tożsamości człowieka /ks. prof. J.Cuda/). 
I.6. Podstawowe elementy argumentacji na wiarygodność chrześcijaństwa (w oparciu 
o schemat argumentacji zaprezentowany w I semestrze). 
 
II. Objawienie chrześcijańskie w ujęciu Magisterium Kościoła i teologii współczesnej. 
II.1. Rodzaje objawienia (Drogi Objawienia Bożego); konieczność objawienia 
nadprzyrodzonego. 
II.2. Określenie Objawienia Bożego według koncepcji soborowych. 
II.3. Treść I rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Bożym Objawieniu Dei verbum. 
II.4 Przekazywanie Objawienia Bożego. 
II.5. „Objawienie publiczne” a „Objawienia prywatne”. 
 
III. Starożytne źródła i świadectwa o Jezusie Chrystusie. 
III.1. Źródła niechrześcijańskie (żydowskie i pogańskie).  
III.2. Pierwotne świadectwa chrześcijańskie i ich wiarygodność: gatunek literacki 
Ewangelii (biograficzny i kerygmatyczny). 
III.3. Problem „Jezus historii” i „Chrystus wiary”. 
III.4 Badania krytyczno-literackie Ewangelii kanonicznych - krytyka wewnętrzna 
(kryteria hermeneutyczne). Wnioski dla wiarygodności świadectw chrześcijańskich. 
III.5 Pierwotne świadectwa chrześcijańskie i ich wiarygodność – krytyka zewnętrzna. 
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Wnioski dla wiarygodności świadectw 
III.6. Rekonstrukcja tekstu Ewangelii – papirusy, kodeksy, apokryfy. 
 
IV. Przegląd i krytyka pozakościelnych wizerunków Jezusa Chrystusa. 
IV.1. Trzy etapy poszukiwań historycznego Jezusa.  
IV.2. Najważniejsze pozakościelne wizerunki Jezusa Chrystusa. 
 
V. Chrystologia Jezusa (Boska tożsamość Osoby Jezusa Chrystusa). 
V.1. Ogólna problematyka „chrystologii Jezusa z Nazaretu” a chrystologia 
dogmatyczna. 
V.2. Boska tożsamość Osoby Jezusa Chrystusa – relacja z Bogiem. 
V.3. Boska tożsamość Osoby Jezusa Chrystusa – relacja z ludźmi (uczniowie, kobiety, 
ubodzy, chorzy, odrzuceni). 
V.4. Elementy samookreślenia w etyce Jezusa. 
V.5. Elementy samookreślenia Jezusa w orędziu o Królestwie Bożym. 
V.6. Samookreślenie Jezusa jako Syna Człowieczego. 
V.7. Cuda Jezusa jako znaki i dzieła.  

 Propozycje interpretacji cudu.  

 Analiza słownikowa terminu „cud” - terminy biblijne wyrażające dzieła i znaki 
Jezusa. 

 Klasyfikacja cudów Jezusa Chrystusa. Narracje i redakcje cudów 
w Ewangeliach. 

 Historyczność cudów.  

 Rola cudów w samookreśleniu Jezusa,  

 funkcje cudu w teologii współczesnej, 

 weryfikacja i odczytywanie znaku Bożego dzisiaj – doświadczenie religijne, 
weryfikacja krytyczna, refleksja teologiczna. 

 
VI. Krzyż znakiem wiarygodności chrześcijańskiej. 
VI.1. Wiarygodność historyczna wydarzenia Krzyża. 
VI.2. Staurologiczna świadomość Jezusa Chrystusa. Krzyż a Wcielenie. Krzyż w 
wydarzeniu paschalnym. 
VI.3. Krzyż jako motyw wiarygodności Objawienia (tzw. argument staurologiczny). 
 
VII. Zmartwychwstanie Jezusa jako fundamentalna prawda wiary. 
VII.1. Hipotezy naturalistycznego wyjaśnienia faktu Zmartwychwstania Jezusa. 
VII.2. Podstawowe źródła o Zmartwychwstaniu.  
VII.3. Pojęcie zmartwychwstania. Historyczność i sens teologiczny pustego grobu i 
chrystofanii. Rozumienie formuł: „zstąpił do piekieł” i „trzeciego dnia”. 
VII.4. Geneza i sens tytułów Chrystus, Pan, Syn Boży. 
VII.5. Zmartwychwstanie a współczesne tendencje reinkarnacjonistyczne. 

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

przebieg procesu 
weryfikacji 

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

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa Kod 

Praca pisemna TF1_w_2 
kod(-y) zajęć  TF1_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński, ks. dr Łukasz Gaweł 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Studenci przygotowują pracę pisemną w oparciu o zaproponowane teksty.  

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

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student jest zobowiązany do korzystania z indywidualnych konsultacji oraz do 
złożenia pracy do 17 grudnia 2014 roku. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa kod 

Udział w dyskusji nad udzielonymi odpowiedziami TF1_w_3 
kod(-y) zajęć  TF1_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński, ks. dr Łukasz Gaweł.  

grupa(-y) Nauczycielska i Ogólna – ks. dr hab. Sławomir Zieliński; Pastoralna – ks. dr Łukasz 
Gaweł  

wymagania 
merytoryczne 

Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami innych grup. 

kryteria oceny O pozytywnej ocenie decyduje obecność i aktywność na zajęciach. Aktywność 
studenta powinna dotyczyć problematyki podejmowanej w dyskusji. 
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przebieg procesu 
weryfikacji 

Każdorazowe ćwiczenia. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Teologia fundamentalna 2 (11-TS-12-TF2) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Grzegorz Wita, e-mail: grzegorzwita@gmail.com 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich modułów 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład 1 TF2_fs_1 
prowadzący ks. dr Grzegorz Wita 
grupa(-y)  
treści zajęć Wykład prezentujący Kościół jako tradent Objawienia i środowisko odkrywania 

tożsamości człowieka. Ukazanie powiązania Kościoła z wydarzeniem Jezusa Chrystusa. 
Kościół w dialogu ze współczesną kulturą 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

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

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

S. Pié-Ninot, Wprowadzenie do eklezjologii, przekład T. Kukułka, Kraków 2002, 
A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii 
integralnej, Kraków 2010, 
H. Seweryniak, Święty Kościół Powszedni, Warszawa 1999. 

literatura 
uzupełniająca 

II Sobór Watykański, Lumen gentium, 
H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 2, Warszawa 2010 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

wykład 2 TF2_fs_2 
prowadzący ks. dr Grzegorz Wita 
grupa(-y)  
treści zajęć Wykład prowadzący do podjęcia rozumnej decyzji zawierzenia „objawionej 

antropologii” (problematyka wiary), czego wyrazem jest prospołeczne 
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ukierunkowanie chrześcijaństwa. Podsumowanie ukazujące spójność i 
komplementarność zaproponowanych tez w dwóch modułach dotyczących 
odkrywania tożsamości człowieka, co prowadzi do stwierdzenia wiarygodności 
chrześcijaństwa 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy dotyczącej wskazanych zagadnień podstawowych 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

H. Seweryniak, Święty Kościół Powszedni, Warszawa 1999, 
H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 2, Warszawa 2010, 
Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin 2002, 

literatura 
uzupełniająca 

II Sobór Watykański, Lumen gentium, 
Teologia Fundamentalna, t.4. Kościół Chrystusowy, red. T. Dzidek i inni, Kraków 2003, 
B. Sesboüé, Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, tłum. P. Rak, Kraków 
2003, 
F. Ardusso, Magisterium Kościoła. Posługa Słowa, tłum. M. Stebart, Kraków 2001. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

wykład i ćwiczenia 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia TF2_fs_3 
prowadzący ks. dr Grzegorz Wita 
grupa(-y)  
treści zajęć Zajęcia polegające na wspólnej lekturze i analizie wybranych fragmentów tekstów 

źródłowych dotyczących antropologii i teologii (grupy: 10-20 studentów) 
metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie do ćwiczeń przez uprzednią, samodzielną lekturę wskazanych tekstów 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

H. Seweryniak, Święty Kościół Powszedni, Warszawa 1999, 
H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 2, Warszawa 2010, 
Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin 2002, 
H. Seweryniak, Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2001. 

literatura 
uzupełniająca 

II Sobór Watykański, Lumen gentium, 
Teologia Fundamentalna, t.4. Kościół Chrystusowy, red. T. Dzidek i inni, Kraków 2003, 
B. Sesboüé, Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, tłum. P. Rak, Kraków 
2003, 
F. Ardusso, Magisterium Kościoła. Posługa Słowa, tłum. M. Stebart, Kraków 2001. 
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adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Egzamin ustny TF2_w_1 
kod(-y) zajęć  TF2_fs_1, TF2_fs_2,  
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Grzegorz Wita 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Odpowiedź ustna na dwa pytania z zakresu tematyki zajęć – jedno pytanie (spośród 
wcześniej udostępnionych tez) sprawdza zdolność syntetycznego myślenia i 
umiejętność kojarzenia poznanych treści oraz drugie pytanie szczegółowe - 
sprawdzające pamięć i przyswojenie przedstawionych zagadnień. 

kryteria oceny Kryteria oceny odpowiadają poziomowi opanowania wiedzy i stopnia umiejętności z 
niej skorzystania – dostateczny, dobry czy też wyjątkowy. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student losuje zestaw pytań. Po chwili namysłu udziela odpowiedzi. Ewentualnie 
precyzuje wskazane informacje. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

Praca pisemna TF2_w_2 
kod(-y) zajęć  TF2_fs_1, TF2_fs_2,  
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Grzegorz Wita 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zredagowanie pracy pisemnej na zaproponowany temat. 

kryteria oceny Zredagowana praca będzie oceniana pod kątem stopnia przyswojenia 
prezentowanych treści, umiejętności ich opisu, posługiwania się fachową 
terminologią. Brana będzie pod uwagę także umiejętność zastosowania poznanych 
treści do podjęcia procesu uzasadniania wiarygodności chrześcijańskiego Objawienia i 
jego trwania w Kościele. Istotnym elementem oceny będzie także strona formalna 
pracy. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Praca winna uwzględniać podane założenia redakcyjne i zawierać ok. 9 000 znaków 
bez spacji. Tekst winien być przesłany w wersji elektronicznej oraz oddany w wersji 
wydrukowanej. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

Przygotowanie na piśmie i wygłoszenie odpowiedzi na pytania do tekstu TF2_w_3 
kod(-y) zajęć  TF2_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 

ks. dr Grzegorz Wita 
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weryfikację 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Przygotowanie pisemne do odpowiedzi ustnej na podstawie lektury tekstu 
źródłowego. Ma to na celu sprawdzenie umiejętności krytycznej analizy tekstu 

kryteria oceny Pod uwagę będzie brane analityczna lektura tekstu, sposób przygotowania 
odpowiedzi na piśmie, syntetyzująca odpowiedź, zdolność do apologetyki. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Po zapoznaniu się ze wskazanym tekstem, student winien udzielić odpowiedzi na 
postawione pytania. Będzie miał możność przygotowania szkicu odpowiedzi na 
piśmie, a następnie wygłosi własne zdanie-odpowiedź na postawiony problem. 

informacje dodatkowe  
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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

rok IV 

 

 Historia teologii (11-TS-12-SPOE) 

 Liturgika fundamentalna (11-TS-12-LF) 

 Muzyka 4 – Historia muzyki kościelnej (11-TS-12-M4) 

 Homiletyka fundamentalna (11-TS-12-P_H1) 

 Prawo kanoniczne – Normy ogólne i lud Boży w prawie kanonicznym (11-TS-12-PK1) 

 Prawo kanoniczne – normy ogólne (11-TS-12-PKP1) 

 Katechetyka 2 (11-TS-12-PPK2) 

 Katechetyczna praktyka pedagogiczna 2 (11-TS-12-PR2) 

 Religia w systemie edukacyjnym (11-TS-12-SPNA) 

 Teologia dogmatyczna – człowiek w Chrystusie (11-TS-12-TDA) 

 Teologia dogmatyczna – Bóg Jezusa Chrystusa (11-TS-14-TDB) 

 Teologia dogmatyczna – Jezus Chrystus (11-TS-12-TDCH) 

 Teologia dogmatyczna – Kościół Chrystusowy (11-TS-12-TDE) 

 Teologia moralna fundamentalna (11-TS-12-TMF) 

 Teologia moralna życia religijnego (11-TS-12-TMR) 

 Moduł monograficzny (11-TS-12-MF) 

 Seminarium magisterskie 1 (11-TS-12-SM1) 

 Seminarium magisterskie 2 (11-TS-12-SM2) 
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Sylabus modułu:  

Historia teologii (11-TS-12-SPOE) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Jan Słomka 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

 SPOE_fs_1 

prowadzący Jan Słomka 
grupa(-y) rok czwarty, teologia ogólna 
treści zajęć  
metody prowadzenia 
zajęć 

Zadanie studentom lektur i zagadnień do opracowania 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

bezkontaktowo 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

ok. 30 godz. 

opis pracy własnej 
studenta 

Lektura i przygotowanie wypowiedzi na zadane tematy 

organizacja zajęć   
literatura obowiązkowa J.L. Illianes, Historia teologii, Kraków 1997. 
literatura uzupełniająca Historia teologii. t. 1-4, praca zbiorowa, Kraków 2004. 
adres strony www zajęć  
informacje dodatkowe  

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

egzamin SPOE_w_1 

kod(-y) zajęć  SPOE_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Jan Słomka 

grupa(-y)  
wymagania merytoryczne Wiedza zdobyta w trakcie lektury 
kryteria oceny Znajomość faktów oraz poziom zrozumienia i umiejętność wypowiedzi oraz 

rozmowy na tematy wchodzące w zakres materiału modułu. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin ustny  

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Liturgika fundamentalna (11-TS-12-LF) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Ćwiczenia LF_fs_2 

prowadzący Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
grupa(-y) Grupa pastoralna, ogólna i nauczycielska  
treści zajęć Księgi liturgiczne - wczoraj i dziś; Liturgia zespołem znaków uświęcenia i kultu; 

Uzasadnienie stosowania w liturgii znaków uchwytnych zmysłami; Elementy 
naturalne, przedmioty i szaty stosowane w liturgii; Teologiczna interpretacja postaw i 
gestów stosowanych w liturgii; Liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie; Pojęcie i 
cechy zgromadzenia liturgicznego; Liturgika jako systematyczna refleksja nad liturgią 

metody 
prowadzenia zajęć 

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 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

Każdy ze studentów przygotowywać będzie w grupie dwóch, trzech albo czterech 
osób materiał na zadany temat. Materiał ten w postaci ustnego przedłożenia 
ubogaconego multimedialną prezentacją przedstawi wraz z pozostałymi członkami 
swej grupy w wyznaczonym terminie pozostałym studentom grupy 

organizacja zajęć  Na ćwiczenia przewidzianych jest przez program 20 godzin. Odbywają się one w 
blokach złożonych z dwóch 45-minutówek. W efekcie daje to 10 spotkań 
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cotygodniowych. Zaliczenie następuje na podstawie zaprezentowania się każdego ze 
studentów na przewidzianych w odpowiednich terminach spotkaniach w grupach 
ćwiczeniowych. 

literatura 
obowiązkowa 

M. Zachara, Krótka historia Mszału rzymskiego, Warszawa 2003, s. 13-135; 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 

literatura 
uzupełniająca 

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;  

adres strony www 
zajęć 

 
informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Wykład LF_fs_1 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
grupa(-y) pastoralna, ogólna i nauczycielska 
treści zajęć 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; Przymioty kultu liturgicznego 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład kursoryczny, polegający na bezpośrednim przekazie określonej wiedzy z 
zakresu liturgiki fundamentalnej, z wykorzystaniem stosownych pomocy 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

25 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

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 
literatury powinien każdy ze studentów wybrać i równolegle do wykładu 
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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 

organizacja zajęć  Na wykład przewidzianych jest przez program 25 godzin. Odbywają się one w blokach 
złożonych z dwóch 45-minutówek. W efekcie daje to 12 spotkań cotygodniowych. 
Ostatnie 45 minut przeznaczone będzie na rozwiązanie końcowego testu 

literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

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. 352-
372; 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 

adres strony www 
zajęć 

 
informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Zaliczenie w formie pisemnego testu LF_w_1 
kod(-y) zajęć  LF_fs_1; LF_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 

grupa(-y) Grupa pastoralna, ogólna i nauczycielska 
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.  

kryteria oceny 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 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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 
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punktów. Ćwiczenia zaliczane będą na podstawie prezentowanego przez 
poszczególnych studentów, a przygotowanego wcześniej przez nich przedłożenia, 
ilustrowanego ubogacającą prezentacją multimedialną 

informacje 
dodatkowe 

 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 134 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Sylabus modułu:  

Muzyka 4 – Historia muzyki kościelnej (11-TS-12-M4) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

średnia arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium ustnego z teorii oraz z ćwiczeń 
wokalnych. 

informacje dodatkowe profil kształcenia: ogólnoakademicki, w ramach specjalności: teologia pastoralna 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład M4_fs_1 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) Specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy 
treści zajęć Poznanie wybranych zagadnień z historii muzyki kościelnej ze szczególnym 

uwzględnieniem form śpiewów pasji chorałowej, antyfon i innych wybranych 
śpiewów sakralnych. Wytyczne dotyczące aktualnego zastosowania i praktyki 
wykonawczej. Pewna część treści wykładu dotyczy historii i właściwego doboru 
śpiewów w posoborowej liturgii Mszy Świętej. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład mający na celu przedstawienie podstawowych wiadomości z dziedziny 
monodii liturgicznej, dokładne omówienie i analiza głównych form oraz 
prezentowanie fonicznych przykładów zróżnicowanej praktyki wykonawczej. 
Posłużenie się tablicą, odtwarzaczem płytowym, instrumentem muzycznym i zapisem 
nutowym w zbiorach muzycznych. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Poszerzenie wiadomości teoretycznych przez korzystanie z literatury przedmiotu. 
Przygotowywanie planów liturgii i ćwiczenie śpiewów pasji chorałowej oraz śpiewów 
oficjum za zmarłych i obrzędu pogrzebu. 

organizacja zajęć  2 godz. tygodniowo, wykład i ćwiczenia, czwartek 15.45 – 17.15, sala 301. 
literatura 
obowiązkowa 

Liber usualis, Paryż 1953; W. Lewkowicz, Muzyka sakralna, Warszawa 1961; Obrzędy 
pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1991. Pawlak, 
Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 
Lublin 2000, Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek, Katowice 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

Liber cantualis, Solesmes 1978; E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987; 
A. Reginek, Śpiewy pasji chorałowej. Pasja Hoppego, Katowice 1996. Przykłady pieśni 
kościelnych. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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nazwa  kod 

ćwiczenia M4_fs_2 

prowadzący Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) Specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy. 
treści zajęć Praktyka - ćwiczenia wokalne, solfeżowe; śpiewy sakralne: śpiewy pasji chorałowej, 

śpiewy oficjum za zmarłych i obrzędu pogrzebu, pieśni kościelne. 
metody 
prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia śpiewu z pomocą instrumentu (pianino). Śpiew solowy i zespołowy. 
Prezentowanie fonicznych przykładów zróżnicowanej praktyki wykonawczej. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Ćwiczenia śpiewów oficjum i obrzędu pogrzebu. Przygotowanie tygodniowego planu 
liturgii, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru śpiewów. 

organizacja zajęć  2 godz. tygodniowo, wykład i ćwiczenia, czwartek 15.45 – 17.15, sala 301 
literatura 
obowiązkowa 

Liber usualis, Paryż 1953; Liber cantualis, Solesmes 1978; Obrzędy pogrzebu 
dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1991; Śpiewnik kościelny, 
oprac. A. Reginek. Katowice 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987; A. Reginek, Śpiewy pasji 
chorałowej. Pasja Hoppego, Katowice 1996. Przykłady pieśni kościelnych. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium ustne M4_w_1 
kod(-y) zajęć  M4_fs_1; M4_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 

grupa(-y) Specjalność pastoralna, jedna grupa, docelowo dwie grupy. 
wymagania 
merytoryczne 

Student powinien wykazać się znajomością z dziedziny historii monodii liturgicznej, 
w tym śpiewu pasji chorałowej oraz innych adaptacji śpiewów gregoriańskich w 
posoborowej liturgii. 
W dziedzinie praktyki wokalnej wymagane jest zaliczenie wskazanych śpiewów z 
rytuału obrzędów pogrzebowych. Weryfikacji podlega również znajomość zasad 
właściwego doboru śpiewów w ramach liturgii Mszy Świętej, według wcześniej 
podawanych dyrektyw. 

kryteria oceny średnia arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium ustnego z teorii ( wiadomości na 
temat form i historii monodii liturgicznej) oraz z zaliczenia ćwiczeń wokalnych. 
Akcent ważności jest rozłożony na obydwa elementy. Skala ocen: 2−5 (literowo: 
FX−A) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium ustne celem sprawdzenia wiedzy studenta na podstawie treści 
wykładów oraz wskazanej literatury. Odbywa się ono w formie indywidualnego 
zaliczenia, trwającego ok. 10−15 minut, w ramach ostatnich godzin zajęć w 
semestrze. Weryfikacja umiejętności wokalnych na podstawie wskazanych 
śpiewów z rytuału obrzędów pogrzebowych. Wymagany repertuar śpiewów może 
zostać podzielony na dwie części, wówczas sprawdzenie znajomości pierwszej 

mailto:areginek@katowice.opoka.org.pl
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części śpiewów odbywa się sukcesywnie w ramach ćwiczeń.  
informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Homiletyka fundamentalna (11-TS-12-P_H1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ważona: kolokwium pisemne – 50%; praca pisemna – 50% 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład kursowy P_H1_fs_1 
prowadzący Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 
grupa(-y) Specjalność pastoralna 
treści zajęć 1. Teologia Słowa Bożego (Słowo Boże w Piśmie Świętym, zbawcza moc Słowa Bożego, 

słowo i sakrament). 
2. Teologia przepowiadania słowa Bożego (natura kościelnego przepowiadania, 
elementy konstytutywne przepowiadania: cel, podmiot, przedmiot, adresaci).  
3. Podstawowe typy przepowiadania (misyjne, katechetyczne, homilijne).  
4. Historia kaznodziejstwa:  
a. Przepowiadanie apostolskie;  
b. Przepowiadanie w okresie patrystycznym;  
c. Przepowiadanie w średniowieczu;  
d. Przepowiadanie w okresie renesansu, oświecenia i romantyzmu;  
e. Przepowiadanie w XIX i XX wieku.  

metody 
prowadzenia zajęć 

wykład kursowy, bezpośredni przekaz określonej wiedzy stanowiącej przedmiot 
homiletyki fundamentalnej z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

20 

opis pracy własnej 
studenta 

Lektura uzupełniająca 

organizacja zajęć  Sala wykładowa - bezpośredni przekaz określonej wiedzy stanowiącej przedmiot 
homiletyki fundamentalnej  

literatura 
obowiązkowa 

Dyrektorium homiletyczne (wybrane fragmenty) 
Franciszek, Evangelii Gaudium 135-159 
Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, t. 1-3; (wybrane 
fragmenty) 
Siwek G., Przepowiadanie słowa Bożego, [w:] Teologia pastoralna, t. 2, red. R. 
Kamiński, Lublin 2002, s. 131–179. 

literatura 
uzupełniająca 

 Adamek Z. Homiletyka. Tarnów 1992. 
Müller K., Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003;  

adres strony www 
zajęć 

platforma e-learningu: strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ 
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informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium pisemne, praca pisemna P_H1_w_1 i 2 

kod(-y) zajęć  P_H1_w_1; P_H1_w_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 

grupa(-y) Specjalność pastoralna 
wymagania 
merytoryczne 

Realizacja efektów kształcenia modułu przygotowania pedagogicznego, w których 
występują emisja głosu oraz retoryka i teoria komunikacji. Student powinien przed 
przystąpieniem do zajęć zaliczyć ćwiczenia z emisji głosu; wiedza w oparciu o treść 
wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę 

kryteria oceny Średnia ważona: kolokwium pisemne – 50%; praca pisemna – 50% 
przebieg procesu 
weryfikacji 

praca pisemna – systematycznie od połowy semestru do końca semestru; 
kolokwium pisemne – koniec semestru. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Prawo kanoniczne – Normy ogólne i lud Boży w prawie 
kanonicznym (11-TS-12-PK1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Rafał Dappa  
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Odpowiedź ustna (dopuszczenie do odpowiedzi warunkowane jest zaliczeniem 
ćwiczeń).  

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład  PK1_fs_1 
prowadzący dr Rafał Dappa  
grupa(-y) TN 
treści zajęć 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 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

praca z zadaną literaturą przedmiotu 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

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.  

literatura 
uzupełniająca 

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. 
Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia ks. Marek 
Łuczak, Katowice 2010; 
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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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Ćwiczenia  PK1_fs_2 

prowadzący dr Rafał Dappa 
grupa(-y)  
treści zajęć kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i interpretowania przepisów 

prawa kanonicznego z wykorzystaniem dostępnych w j. polskim i łacińskim źródeł; 
kształtowanie umiejętności aplikowania norm prawnych I i II księgi KPK w praktyce; 
kształtowanie umiejętności gromadzenia odpowiedniego „warsztatu pracy” w 
zakresie prawa kanonicznego; kształtowanie umiejętności tworzenia statutów i innych 
dokumentów kościelnych; zapoznanie z charyzmatem popularnych zgromadzeń 
zakonnych 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

25 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

Jak w opisie modułu  

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Teksty źródłowe: Corpus Iuris Canonici, CIC 1917, Communicationes; 
Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia ks. Marek 
Łuczak, Katowice 2010; 
G. Dzierżon, Ewolucja znaczenia terminu „osoba moralna” w kanonicznym porządku 
prawnym, w: Prawo Kanoniczne 57(2014) nr1, s. 7-22; 
M. Zaborowski, Dyspensa w prawodawstwie kościelnym, w Prawo Kanoniczne, 
56(2013) nr 1, s. 31-45 
L.M. Sistach, Stowarzyszenia wiernych, Warszawa 2012. 
B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce 

literatura 
uzupełniająca 

G. Ghirlanda, Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Harmonogram ćwiczeń (12 spotkań): 2, 16, 23, 30 października 2015, 6, 13, 20, 27 
listopada 2015, 4, 11, 18 grudnia 2015, 8 stycznia 2016 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Wystąpienie ustne/praca pisemna PK1_w_1 
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kod(-y) zajęć  PK1_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Rafał Dappa 

grupa(-y) TN 
wymagania 
merytoryczne 

Sprawdzenie umiejętności redagowania i krytycznej oceny statutów stowarzyszeń 
kościelnych (w małych grupach), sprawdzenie umiejętności aplikacji norm prawnych 
w praktyce, sprawdzenie umiejętności interpretacji poznania norm prawnych, 
prezentacja popularnych zgromadzeń zakonnych, znajomość literatury 

kryteria oceny Znajomość przepisów i literatury, umiejętność zastosowania norm prawnych 
przebieg procesu 
weryfikacji 

praca pisemna/wystąpienie ustne na forum małej grupy/prezentacja multimedialna 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

Zaliczenie ustne PK1_w_2 
kod(-y) zajęć  PK1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Koordynator modułu 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

znajomość treści przybliżanych w czasie wykładów oraz zadanych w ramach 
samodzielnej pracy studenta 

kryteria oceny Znajomość przepisów prawa i ich interpretacji  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy 

informacje 
dodatkowe 

W indeksie zapisana zostanie tylko ocena z całego modułu.  
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ustnego jest zaliczenie ćwiczeń 
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Sylabus modułu:  

Prawo kanoniczne – normy ogólne (11-TS-12-PKP1) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Rafał Dappa  
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Odpowiedź ustna (dopuszczenie do odp. warunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń). 
W drugim terminie otrzymać można maksimum ocenę dobrą, a w trzecim – 
maksimum dostateczną. 

informacje dodatkowe W indeksie wpisana zostanie wyłącznie ocena końcowa modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  Kod 

Wykład  PKP1_fs_1 
prowadzący dr Rafał Dappa  
grupa(-y)  
treści zajęć wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego; zapoznanie z terminologią prawniczą; 

nakreślenie celu i roli prawa w Kościele; powstanie i rozwój ustawodawstwa Kościoła 
katolickiego; analiza norm ogólnych zawartych w I księdze Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

praca z zadaną literaturą przedmiotu 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., księga I (kan. 1-203 KPK). 
Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Sacrae disciplinae leges z dnia 25 stycznia 1983r. 
J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom I, 
Pallottinum 2003. 
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, tom I, Zagadnienia 
wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985. 

literatura 
uzupełniająca 

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 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 
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Ćwiczenia  PKP1_fs_2 

prowadzący dr Rafał Dappa 
grupa(-y)  
treści zajęć kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i interpretowania przepisów 

prawa kanonicznego z wykorzystaniem dostępnych w j. polskim i łacińskim źródeł; 
kształtowanie umiejętności aplikowania norm I księgi KPK w praktyce; kształtowanie 
umiejętności gromadzenia odpowiedniego „warsztatu pracy” w zakresie prawa 
kanonicznego.  

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Jak w opisie modułu  

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Teksty źródłowe: Corpus Iuris Canonici, CIC 1917, Communicationes; 
Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia ks. Marek 
Łuczak, Katowice 2010; 
G. Dzierżon, Ewolucja znaczenia terminu „osoba moralna” w kanonicznym porządku 
prawnym, w: Prawo Kanoniczne 57(2014) nr1, s. 7-22; 
M. Zaborowski, Dyspensa w prawodawstwie kościelnym, w Prawo Kanoniczne, 
56(2013) nr 1, s. 31-45 
J. Krajczyński, Władza dyspensowania proboszcza oraz innego prezbitera lub diakona, 
w: Prawo Kanoniczne 55(2012) nr 4, s. 21-38; 

literatura 
uzupełniająca 

G. Ghirlanda, Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Harmonogram zajęć (13 spotkań): 06, 20, 27 października 2015, 03, 10, 17, 27 listopada 2015, 01, 08, 
15, 22 grudnia 2015, 12, 19 stycznia 2016. 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Wystąpienie ustne/praca pisemna PKP1_w_1 
kod(-y) zajęć  PKP1_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Rafał Dappa 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

sprawdzenie umiejętności redagowania dokumentów kościelnych w celu sprawdzenia 
umiejętności odpowiedniego doboru źródeł i informacji oraz odpowiedniego ich 
zastosowania; znajomość literatury 

kryteria oceny Znajomość przepisów, umiejętność ich zastosowania  
przebieg procesu 
weryfikacji 

praca pisemna/wystąpienie ustne na forum małej grupy/prezentacja multimedialna 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 
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Zaliczenie ustne PKP1_w_2 

kod(-y) zajęć  PKP1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

dr Rafał Dappa 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

znajomość treści przybliżanych w czasie wykładów oraz zadanych w ramach 
samodzielnej pracy studenta 

kryteria oceny Znajomość przepisów prawa i ich interpretacji  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Odpowiedź na wylosowane pytania/tezy 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Katechetyka 2 (11-TS-12-PPK2) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Roman Buchta 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

50%- kolokwium pisemne 
50% - przestawienie na piśmie i wystąpienie ustne  

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa :  Kod:  

wykład PPK2_fs_1 
prowadzący Ks. dr Roman Buchta 
grupa(-y)  
treści zajęć Moduł ma przygotować studentów do prowadzenia katechezy parafialnej oraz 

szkolnego nauczania religii na III i IV etapie edukacyjnym. Student zapozna się z 
problematyką katechezy młodzieżowej, katechezy dorosłych, katechezy rodzinnej 
oraz osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych. Pozna obowiązujące programy 
nauczania religii oraz podstawowe pomoce metodyczne. Poprzez wielopłaszczyznową 
realizację zagadnień z zakresu metodyki katechezy zdobędzie umiejętność tworzenia 
konspektów dla poszczególnych grup katechetycznych oraz właściwego stosowania 
metod nauczania i pomocy dydaktycznych. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

25 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

25 

opis pracy własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie do 
kolokwium, 

organizacja zajęć  Wykłady odbywające się w blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z 
zakresu katechetyki 

literatura 
obowiązkowa 

Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003;  

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa : Kod:  

ćwiczenia PPK2_fs_2 
prowadzący Ks. dr Roman Buchta 
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grupa(-y)  
treści zajęć Omówienie zagadnień dotyczących nauczania religii na trzecim i czwartym etapie 

edukacyjnym oraz zagadnień dotyczących katechezy parafialnej 
metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

25 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

25 

opis pracy własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz ćwiczenie umiejętności dotyczących 
przygotowania scenariuszy zajęć 

organizacja zajęć  Ćwiczenia odbywają się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu 
nauczania religii i katechezy parafialnej 

literatura 
obowiązkowa 

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce, 
Kraków 2010; Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, 
Program nauczania religii,Kraków 2010 

literatura 
uzupełniająca 

Podręczniki do nauczania religii 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa :  Kod:  

konwersatorium PPK2_fs_3 
prowadzący Ks. dr Roman Buchta 
grupa(-y)  
treści zajęć Omawianie wybranych zagadnień dotyczących nauczania religii na trzecim i czwartym 

etapie edukacyjnym oraz katechezy parafialnej 
metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Samodzielne opracowanie zagadnień wskazanych przez prowadzącego 

organizacja zajęć   Omówienie opracowanych zagadnień w małych grupach 
literatura 
obowiązkowa 

Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003;  

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa;  Kod:  

Kolokwium pisemne PPK2_w_1 
kod(-y) zajęć   
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osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr Roman Buchta 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość problematyki przedstawionej w ramach wykładów i podanej literatury 
obowiązkowej 

kryteria oceny Ocena jest średnią za poszczególne pisemne kolokwia 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja po każdym bloku tematycznym (pisemne kolokwium). Każda cześć 
musi być zaliczona na ocenę pozytywną. Obecność na zajęciach 

informacje dodatkowe  

 

Nazwa;  Kod :  

Praca pisemna PPK2_w_2 

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

Ks. dr Roman Buchta 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość zasad przygotowania scenariuszy lekcji religii oraz katechezy parafialnej 

kryteria oceny Ocena przygotowanych scenariuszy 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Przedstawiony scenariusz podlega ocenie, w zakresie formalnym i materialnym 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa;  kod 

Wystąpienie ustne PPK2_w_3 
kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Roman Buchta 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Ustne przedstawienie przygotowanych scenariuszy 

kryteria oceny Ocenie podlega poprawność przygotowanego konspektu jak i sposób jego ustnego 
przedstawienia 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ustne wystąpienia w ramach zajęć 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Katechetyczna praktyka pedagogiczna 2 (11-TS-12-PR2) 

Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr Roman Buchta 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena zostaje wystawiona na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej 
oraz oceny wystawionej przez opiekuna praktyk 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Hospitacja, prowadzenie PR2_fs_1; PR2_fs_2 
prowadzący  Ks. dr Roman Buchta; ks. dr Krzysztof Sosna 
grupa(-y)  
treści zajęć Zajęcia te obejmują w całości obecność w szkole. Student obserwuje czynności 

nauczyciela, sporządza plany lekcji oraz samodzielnie prowadzi lekcje z przedmiotu 
religia. Celem jest zdobycie doświadczeń związanych z prowadzeniem lekcji religii.  
Praktyka: szkoły ponadpodstawowe. 

metody 
prowadzenia zajęć 

- hospitacje 
-prowadzenie zajęć 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

75 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

- Zapoznanie się z programem nauczania religii 
- przygotowanie lekcji 
- prowadzenie lekcji 

organizacja zajęć  Zgodnie z planem lekcji w szkole 
literatura 
obowiązkowa 

Podręczniki do nauczania religii 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna, wystąpienie ustne, konsultacje z opiekunem, końcowa rozmowa 
weryfikacyjna  

PR2_w_1; PR2_w_2; 
PR2_w_3; PR2_w_4 

kod(-y) zajęć  PR2_fs_1; PR2_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Roman Buchta; ks. dr Krzysztof Sosna 
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grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

- znajomość programu nauczania religii 
- umiejętność przeprowadzenia lekcji 

kryteria oceny - poziom opanowania umiejętności prowadzenia lekcji (ocena opiekuna) 
-przedstawione scenariusze przeprowadzonych lekcji religii 

przebieg procesu 
weryfikacji 

- ocena zostaje wystawiona na podstawie dostarczonej dokumentacji praktyk, gdzie 
znajduje się również ocena wystawiona przez opiekuna praktyk,  

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Religia w systemie edukacyjnym (11-TS-12-SPNA) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Roman Buchta 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia z wykładów i ćwiczeń 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład SPNA_fs_1 
prowadzący Ks. dr Roman Buchta 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Nauczanie religii w europejskich systemach edukacyjnych: 

NR jako przedmiotu obowiązkowego; NR jako przedmiotu fakultatywnego; religia jako 
przedmiot pozaprogramowy; religia jako przedmiot pozaprogramowy. 
2. Nauczanie religii w Polsce w latach 1945-1990. 
3. Aktualne polskie przepisy prawne odnośnie do nauczania religii w szkole - akty 
prawa państwowego. 
4. Kościelne ramy prawne: organizowanie lekcji religii; liczebność grupy; przedmiot 
alternatywny; misja kanoniczna, kwalifikacje nauczycieli religii; prawa i obowiązki 
nauczyciela religii; rekolekcje szkolne, nadzór i wizytacja lekcji religii. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w module 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach przez lekturę wskazanych pozycji 

organizacja zajęć  Wykłady obejmujące poszczególne bloki tematyczne 
literatura 
obowiązkowa 

P. Tomasik, Regulacje prawne nauczania religii, w: Wybrane zagadnienia z 
katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 73-109. 
R. Strus, S. Zwolak, Nauczanie religii w przedszkolu i szkole. Wybrane zagadnienia 
dydaktyczne i prawne. Krótki poradnik praktyczny dla dyrektorów i organów 
prowadzących, Zamość 2013. 

literatura 
uzupełniająca 

K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba 
oceny, Warszawa 2010. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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nazwa  kod 

ćwiczenia SPNA_fs_2 

prowadzący Ks. dr Krzysztof Sosna 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Korelacja nauczania religii z treściami przedmiotów szkolnych: z językiem polskim i 

z przedmiotami związanymi z uczestnictwem w kulturze; z treściami historycznymi; z 
pozostałymi przedmiotami. 
2. Korelacja nauczania religii z działaniami wychowawczymi szkoły. 
2.1 Kształtowanie postaw: wychowanie do wolności; służba prawdzie; 
wychowanie patriotyczne; wychowanie do demokracji i tolerancji; wartości w życiu 
społecznym, gospodarczym i rodzinnym. 
2.2. Korelacja nauczania religii ze ścieżkami edukacyjnymi: z edukacją czytelniczą i 
medialną; ekologiczną; europejską; filozoficzną; prozdrowotną; regionalną. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Praca własna studenta - przygotowanie do ćwiczeń poprzez samodzielną lekturę 
wskazanych tekstów oraz pisemne opracowanie konspektu lekcji z wykorzystaniem 
ścieżki edukacyjnej z innymi przedmiotami. Prezentacja na ćwiczeniach. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Zapoznanie się z literaturą.  
Przygotowanie scenariuszy lekcji 

organizacja zajęć  Ćwiczenia odbywają się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia dotyczące 
miejsca nauczania religii w polskim systemie edukacyjnym 

literatura 
obowiązkowa 

R. Tomasik, Religia w dialogu z edukacją, Warszawa 2004. 
Ustawa o systemie oświaty  
(http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1); 
Dokumenty dotyczące organizowania nauki religii 
http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-
szkole/dokumenty-panstwowe 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Kolokwium pisemne SPNA_w_1 
kod(-y) zajęć  SPNA_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr Roman Buchta 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość założeń i celów kształcenia ogólnego polskiego systemu edukacyjnego. 
Znajomość polskiego prawa oświatowego. 

kryteria oceny Kryteria oceny: 
5 – b. dobra znajomość materiału z wykładu i wskazanej literatury 
4,5 – nieznaczne braki w znajomości materiału z wykładu i wskazanej literatury 
4 – dobra znajomość materiału z wykładu i wskazanej literatury 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1
http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/dokumenty-panstwowe
http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/dokumenty-panstwowe
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3,5 – zadowalająca znajomość materiału z wykładu i wskazanej literatury 
3 – słaba znajomość materiału z wykładu i wskazanej literatury 
2 – brak znajomości materiału z wykładu i wskazanej literatury 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium pisemne sprawdzające znajomość wiedzy przedstawionej na wykładzie 
i uzupełnionej lekturą wskazanej literatury przedmiotu. 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

Praca pisemna SPNA_w_2 
kod(-y) zajęć  SPNA_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr Krzysztof Sosna 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość zasad dotyczących ścieżek międzyprzedmiotowych 

kryteria oceny Ocena za poprawnie przygotowany scenariusz lekcji; obecność na zajęciach 
przebieg procesu 
weryfikacji 

konspekt lekcji z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej z innymi przedmiotami 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

rozmowa SPNA_w_3 
kod(-y) zajęć  SPNA_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Krzysztof Sosna 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Umiejętność ustnego omówienia treści scenariusza zajęć edukacyjnych 

kryteria oceny Ocena przedstawionego ustnie scenariusza lekcji; obecność na zajęciach 
przebieg procesu 
weryfikacji 

ustna rozmowa weryfikująca ogólną znajomość omawianych zagadnień 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Teologia dogmatyczna – człowiek w Chrystusie (11-TS-12-TDA) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Jacek Kempa 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ważona wszystkich sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Wagi: 
egzamin 4, ćwiczenia 2, praca pisemna 2, konwersatorium 1. Do egzaminu można 
przystąpić dopiero z chwilą uzyskania pozytywnych pozostałych ocen. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład TDA_fs_1 
prowadzący Jacek Kempa 
grupa(-y)  
treści zajęć Klasyczny systematyczny wykład problematyki, obejmujący biblijne podstawy, rozwój 

historyczno-dogmatyczny i systematyczne ujęcie. Ponieważ na treści składa się 
materiał kilku klasycznych, 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

wykład, wspierany prezentacjami, możliwością dyskusji. Obowiązkowa i zalecana 
lektura własna. Wymiana materiałów oraz moderowana dyskusja na platformie 
wsparcia dydaktyki 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

40 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

50 

opis pracy własnej 
studenta 

Przepracowanie treści wykładów w oparciu o własne notatki, dostarczone materiały 
na stronie wsparcia dydaktyki oraz o własną lekturę. Przygotowanie do egzaminu na 
podstawie dostarczonych tez. Praca z lekturą. Konfrontacja treści lektury z wykładami, 
przygotowanie do egzaminu ustnego. 

organizacja zajęć  Sala 103, wtorek, godz. 10.35-13.00 
literatura 
obowiązkowa 

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. 

literatura 
uzupełniająca 

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. 
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zachowują nadal swoją ważność?, Kraków 1998; 
D. Oko, Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej, 
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 

adres strony www 
zajęć 

http://el.us.edu.pl/wt/course/view.php?id=273 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia TDA_fs_2 

prowadzący Jacek Kempa, Magdalena Jóźwik, Marek Domeradzki 
grupa(-y) Pastoralna, nauczycielska i ogólna 
treści zajęć Wprowadzenie do tekstów i analiza tekstów: 

- klasycznych: Ireneusz, Augustyn, Tomasz;  
- wypowiedzi soborowych (Tridentinum); 
- współczesnych: Jan Paweł II, K. Rahner, C. Rehberger, J. Ratzinger, Międzynarodowa 
Komisja Teologiczna 

metody 
prowadzenia zajęć 

Analiza tekstów polega na aktywnej pracy wszystkich (indywidualnie bądź w grupach) 
studentów: praca nad leksyką, poznanie kontekstu wypowiedzi przez przygotowanie 
odpowiedniej lektury, w końcu dyskusja nad możliwościami interpretacyjnymi; 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

przygotowanie przez lekturę udostępnionych tekstów źródłowych i opracowań, 
przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 

organizacja zajęć  grupa nauczycielska i ogólna: wtorek godz. 13.15-14.45, sala 301 
grupa pastoralna: wtorek godz. 14.00-15.30, sala 304/5 

literatura 
obowiązkowa 

źródła i wskazówki dot. opracowań będą dostarczone na stronie internetowej 

literatura 
uzupełniająca 

zob. literatura do wykładów 

adres strony www 
zajęć 

http://el.us.edu.pl/wt/course/view.php?id=273 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

konwersatorium TDA_fs_3 
prowadzący Jacek Kempa, Magdalena Jóźwik, Marek Domeradzki 
grupa(-y) Pastoralna, nauczycielska i ogólna 
treści zajęć Dyskusja dotycząca problemów szczegółowych pojawiających się na zajęciach 

wszystkich typów w ramach modułu. Tematy przewidziane bezpośrednio: stworzenie 
a współczesna kosmologia oraz stworzenie i teoria ewolucji, współczesne 
interpretacje doktryny o grzechu pierworodnym; 

metody Dyskusja, uporządkowana przez uprzednie przygotowanie argumentów i ewentualne 
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prowadzenia zajęć przydzielenie ról 
liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

przygotowanie do wystąpienia w dyskusji. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

o stworzeniu i kosmologii oraz stworzeniu i ewolucji: M. Heller, T. Pabjan, „Stworzenie 
i początek Wszechświata”, wydanie I, Copernicus Center Press, Kraków 2013. 
o współczesnych interpretacjach grzechu pierworodnego: S. Wiedenhofer „Główne 
formy współczesnej teologii grzechu pierworodnego”, Communio nr 64. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

konsultacje TDA_fs_4 
prowadzący Jacek Kempa, Magdalena Jóźwik, Marek Domeradzki 
grupa(-y)  
treści zajęć Student podejmuje z własnej inicjatywy konsultacje z prowadzącym wykłady, 

ćwiczenia bądź koordynatorem modułu, w związku z bieżącymi zagadnieniami bądź 
zadaną pracą pisemną. Wybór następuje przez zgłoszenie się na konsultacje do 
jednego z podanych tutorów – w ciągu pierwszego miesiąca zajęć. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Konsultacje: wyjaśnienia, sugestie dotyczące lektury, wspólne poszukiwanie 
rozwiązań. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami studentów 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

40 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie pracy pisemnej na zadany temat (wybrany z listy podanej na stronie 
internetowej w pierwszym tygodniu zajęć): przygotowanie zestawu literatury (min. 3 
pozycje książkowe + artykuły naukowe), krytyczne opracowanie i prezentacja 
poglądów, przedstawienie (dotyczy niektórych przypadków) nauki Kościoła i dyskusja 
interpretacji teologicznych. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

dobierana samodzielnie lub po konsultacjach wg wybranego tematu  

literatura 
uzupełniająca 

j.w. 

adres strony www 
zajęć 

http://el.us.edu.pl/wt/course/view.php?id=273 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 156 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

egzamin ustny  TDA_w_1 

kod(-y) zajęć  TDA_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Jacek Kempa 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Przygotowanie odpowiedzi na tezy („tezy do egzaminu”) przedstawione w Internecie 
w pierwszym tygodniu zajęć. Znajomość treści z zakresu lektury obowiązkowej i 
materiału zaprezentowanego na wykładach, uzupełnione wiedzą z analizy tekstów 
źródłowych w ramach ćwiczeń. 

kryteria oceny Znajomość podstawowa i zrozumienie materiału podręcznikowego (3,0), Umiejętność 
interpretacji zasadniczych problemów antropologii chrześcijańskiej w świetle nauki 
Kościoła, rozwoju myśli teologicznej i w powiązaniu z dziedzinami pozateologicznymi 
(4,0-5,0) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin końcowy (ustny) po uzyskaniu wszystkich zaliczeń 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

sprawdzian pisemny TDA_w_2 
kod(-y) zajęć  TDA_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Jacek Kempa, Magdalena Jóźwik, Marek Domeradzki 

grupa(-y) Pastoralna, nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

Umiejętności i wiedza zdobyte w ramach ćwiczeń (pracy z tekstami źródłowymi) 

kryteria oceny Znajomość treści analizowanych tekstów i elementarna umiejętność ich analizy (3,0), 
Umiejętność dogłębnej analizy tekstów, uwzględniającej konteksty ich powstania i 
wskazanie ich trwałych znaczeń (4,0-5,0) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Testy, pomocniczo ocena aktywności 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

praca pisemna TDA_w_3 
kod(-y) zajęć  TDA_fs_4 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Jacek Kempa, Magdalena Jóźwik, Marek Domeradzki 

grupa(-y) Pastoralna, nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

Student wybiera temat z przedstawionej w Internecie listy tematów. Może też 
zaproponować do akceptacji własny temat. W opracowaniu chodzi o 
przedstawienie i próbę rozwiązania szczegółowego problemu 
wewnątrzteologicznego bądź na styku teologia – inne dziedziny; celem jest 
sprawdzenie znajomości węzłowych punktów dyskursu/dialogu nad człowiekiem i 
umiejętności twórczego rozwiązywania problemów teologicznych w tym zakresie 
przedmiotowym 
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kryteria oceny Minimum stanowi merytoryczne opanowanie zagadnienia. Ocena wzrasta wraz z 
wnikliwością podejmowanych analiz i poszukiwania rozwiązań 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Prace powinny być oddane w wersji wydrukowanej do tutora ostatecznie na trzy 
tygodnie przed egzaminem końcowym. Informacje o ocenach znajdą się w 
Internecie. 

informacje dodatkowe  

 

nazwa kod 

wypowiedź ustna TDA_w_4 
kod(-y) zajęć  TDA_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Jacek Kempa, Magdalena Jóźwik, Marek Domeradzki 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Przygotowanie do dyskusji na podstawie pozostałych zajęć oraz zadanych lektur.  

kryteria oceny Aktywność w ramach spotkania, poziom merytoryczny wypowiedzi, pisemne 
przygotowanie do dyskusji.  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Wystawiana jest jedna wiążąca ocena z całości, prowadzący może bazować na 
ocenach cząstkowych. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Teologia dogmatyczna – Bóg Jezusa Chrystusa (11-TS-14-TDB) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Jan Słomka 
rok akademicki 2015-16 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład, ćwiczenia TDB_fs_1, TDB_fs_2,  

prowadzący wykład: Jan Słomka, ćwiczenia: doktoranci 

grupa(-y)  

treści zajęć 1. Formuła chrzcielna, reguły wiary, wyznania chrzcielne 
2. Nauka Justyna o Logosie, stoicyzm i platonizm jako kontekst chrześcijańskiej nauki o stworzeniu 
3. Monarchianizm i jego odmiany także heretyckie (modalizm, patrypasjanizm, adopcjonizm), 
przedstawiciele 
4. Subordynacjonizm: treści teologiczne, przedstawiciele  
5. Poglądy Ariusza 
6.Symbol Nicejski 
7. Nauka Atanazego o Trójcy i stworzeniu 
8. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, 
który od Ojca (i Syna) pochodzi. 
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę 
9. Augustyn: podstawowe założenia nauki o Trójcy Świętej, sposób interpretacji Pisma Świętego, 
analogia Trójca - człowiek 
10. Augustyn: polemika z manicheizmem 
13. Historia pojęcia: prosopon - persona - osoba. Definicja Boecjusza. Filioque 
13. Średniowiecze. 
14 Konsekwencje przełomu nowożytnego dla nauki o stworzeniu. 
15. Księga Rodzaju 1-11 według Humani Generis. 
45. Teologia współczesna o Trójcy Świętej i stworzeniu 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład z elementami konwersatorium, ćwiczenia – praca w małych grupach (3 osoby) nad zadanymi 
teksami i problemami. Konwersatorium jest czasem zadawania pytań przez studentów, wtedy jest czas 
na dłuższe ustalenie, co jest st w trakcie wykładów i ćwiczeń trudne do zrozumienia. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

55 (35 godz wykładu, 15 godz ćwiczeń, 5 godz konwersatorium) 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

110 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowywanie referatów i pracy końcowej w ramach ćwiczeń. Opanowanie wiedzy przekazanej na 
wykładach w oparciu o notatki i wskazaną literaturę. 

organizacja zajęć  Patrz plan zajęć na stronie WTL 

literatura 
obowiązkowa 

E. Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej, Warszawa 2007 (Dogmatyka "z muszelką", t. 4). 
Zbigniew Danielewicz, Marian Kowalczyk, Traktat O Stworzeniu/ Traktat O Rzeczywistości Ostatecznej, 
Warszawa 2007, 

literatura 
uzupełniająca 

Courth, R, Bóg trójjedynej miłości, Poznań 1997. 
Forte, B., Trójca Święta jako historia. Esej o Bogu chrześcijan, Kraków 2005. 
Kasper, W., Bóg Jezusa Chrystusa, Wrocław 1996. 
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Breuning, W., Nauka o Bogu, Kraków 1999. 
Szczurek, J., Trójjedyny, Kraków 2003. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

 TDB_w_1-4 

kod(-y) zajęć  TDB_fs_1, TDB_fs_2, 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Koordynator – egzamin,  
doktoranci pod nadzorem koordynatora – praca pisemna i wypowiedź ustna 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Wiedza przekazana na wykładach oraz wymagania podane na pierwszych zajęciach 
w grupach ćwiczeniowych. 

kryteria oceny Znajomość faktów oraz poziom zrozumienia i umiejętność wypowiedzi oraz 
rozmowy na tematy wchodzące w zakres materiału modułu. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin ustny dla wykładu; wypowiedzi w trakcie ćwiczeń oraz praca końcowa dla 
ćwiczeń. 

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

Teologia dogmatyczna – Jezus Chrystus (11-TS-12-TDCH) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Grzegorz Strzelczyk 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ważona z ocen z egzaminu i ćwiczeń (70%/30%), przy czym z obu 
konieczna jest ocena pozytywna 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład TDCH_fs_1 
prowadzący Grzegorz Strzelczyk 
grupa(-y)  
treści zajęć 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 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład 

liczba godzin 30 
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dydaktycznych 
(kontaktowych) 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 

opis pracy 
własnej 
studenta 

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  

organizacja 
zajęć  

Środy, godzina 8.00, sala 201, wykład 90 minut 

literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Ćwiczenia i konsultacje TDCH_fs_2, TDCH_fs_4 
prowadzący Grzegorz Strzelczyk 
grupa(-y)  
treści zajęć 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) 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

ćwiczenia 

liczba godzin 
dydaktycznych 

20 
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(kontaktowych) 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

50 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Bieżące przygotowanie do ćwiczeń zgodnie z poleceniami prowadzącego. Napisanie 
pracy.  

organizacja 
zajęć  

Środy, godzina 9.45 -, sala 201, ćwiczenia 90 minut 

literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin ustny TDCH_w_1 
kod(-y) zajęć  11-TS-12-TDCH 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Grzegorz Strzelczyk 

grupa(-y) wszystkie 
wymagania 
merytoryczne 

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 

kryteria oceny Ocena zależy od stopnia opanowania wiedzy z podręczników oraz umiejętności 
wykorzystywania tej wiedzy do rozwiązywania problemów 

przebieg procesu 
weryfikacji 

15-minutowy egzamin ustny przeprowadzany pojedynczo 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

Zaliczenie ćwiczeń TDCH_w_2, 
TDCH_w_3 

kod(-y) zajęć  11-TS-12-TDCH 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-

Grzegorz Strzelczyk 
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e) weryfikację 

grupa(-y) wszystkie 
wymagania 
merytoryczne 

obecność (1 nieusprawiedliwiona dopuszczalna) + aktywność + praca pisemna; temat: 
Po co Bogu ciało?  

kryteria oceny Ocena aktywności dotyczy między innymi innowacyjności podejścia do problemów w 
procesie poszukiwania rozwiązań. Podobne kryterium stosowane jest przy ocenie 
pracy pisemnej 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Objętość: 2500-3000 znaków licząc ze spacjami; termin złożenia (w wersji 
elektronicznej): 9 stycznia 2016. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Teologia dogmatyczna – Kościół Chrystusowy (11-TS-12-TDE) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Przemysław Sawa (xpsawa@gmail.com) 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ocen z pozytywnie zaliczonych wszystkich części modułu.  

informacje dodatkowe - 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład TDE_fs_1 

prowadzący ks. dr Przemysław Sawa (xpsawa@gmail.com) 
grupa(-y) pastoralna, nauczycielska i ogólna 
treści zajęć SAKRAMENTOLOGIA: 

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. 
EKLEZJOLOGIA: 
1. Biblijne zapowiedzi Kościoła. Nowy Testament o Kościele. 
2. Patrystyczna nauka o Kościele. 
3. Średniowieczna nauka o Kościele. 
4. Eklezjologia doby Reformacji. 
5. Eklezjologia od Oświecenia do Soboru Watykańskiego I. 
6. Eklezjologia XX wieku. Nauczanie Soboru Watykańskiego II. 
7. Współczesne kierunki eklezjologii. 
8. Sens i cel Kościoła. 
9. Istota Kościoła. 
10. Znamiona Kościoła. 
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11. Struktura Kościoła. 
12. Stany w Kościele. 
13. Charyzmaty w służbie Kościoła. 
14. Formy urzeczywistniania się Kościoła. 
15. Wyzwania wobec współczesnej eklezjologii w kontekście nowej ewangelizacji. 
MARIOLOGIA: 
1. Biblijne przesłanie o Maryi. 
2. Maryja w nauczaniu Ojców. 
3. Mariologia na Soborze Efeskim i po jego zakończeniu. 
4. Mariologia średniowieczna. 
5. Mariologia okresu Reformacji. 
6. Nowożytna mariologia. 
7. Mariologia w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. 
8. Współczesna mariologia. 
9. Mariologia chrystotypiczna, eklezjotypiczna; kontekst pneumatologiczny. 
10. Maryja w misterium Chrystusa i Kościoła. 
11. Dogmaty maryjne (1). 
12. Dogmaty maryjne (2). 
13. Kult maryjny wg Marialis cultus 
14. Mariologia w kontekście współczesnego ekumenizmu. 
15. Mariologia w życiu pastoralnym Kościoła. 

metody 
prowadzenia zajęć 

wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Studium literatury obowiązkowej. 
Przygotowanie do zaliczenia poszczególnych treści: sakramentologii, eklezjologii, 
mariologii 

organizacja zajęć  Zajęcia wg części modułu: sakramentologia (15 godz.), eklezjologia (15 godz.), 
mariologia (15 godz.). 

literatura 
obowiązkowa 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 
M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. 
Majewski, Dogmatyka, tom 5, Warszawa 2007, s. 213-553; 
E. Adamiak, Traktat o Maryi, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 17-287; 
A. Czaja, Traktat o Kościele, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 291-543. 
 
LITERATURA ZALECANA: 
L. Bouyer, Kościół Boży. Mistyczne Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Bożego, przeł. 
W. Krzyżaniak, Warszawa 1977; 
F. Courth, P. Neuner, Mariologia, eklezjologia, przeł. W. Szymona, Kraków 1999; 
Z. Kijas, Ty, co ogarniasz Nieogarnionego. Maryja w zamiarach Boga i w życiu ludzi, 
Kraków 2004; 
G. Koch, Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, przeł. W. Szymona, Kraków 
1999; 
Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan, [red.] W. 
Myszor, E. Stanula, Katowice 1987; 
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J. Ratzinger, Córa Syjonu. Maryja w refleksji Kościoła, przeł. B. Widła, Warszawa 1997; 
J. Ratziner, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, [red.] S.O. Horn, V. 
Pfnür, przeł. W. Szymona, Kraków 2003; 
L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa. Podręcznik mariologii, tłum. J. 
Tumielewicz, Kraków 2004; 
B. Sesboüé, Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, przeł. P. Rak, Kraków 
2003; 
B. Testa, Sakramenty Kościoła, przeł. L. Balter, Poznań 1998; 
P. Tihon, Kościół, w: [red.] B. Sesboüé, Historia dogmatów, t. III: Znaki zbawienia. 
Sakramenty, Kościół, Najświętsza Panna Maria, przeł. P. Rak, Kraków 2001, s. 295-476. 

literatura 
uzupełniająca 

S. Budzik, Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, Tarnów 1993; 
Y. Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, przeł. A. Ziernicki, Kraków 2001; 
Eucharystia, praca zbiorowa, Poznań-Warszawa 1986; 
B. Forte, Maryja, Ikona Tajemnicy. Zarys mariologii symboliczno-narracyjnej, przeł. B. 
Widła, Warszawa 1999; 
A. Jankowski, Bliżej Bogarodzicy. Studia z mariologii biblijnej, Kraków 2004; 
H. Langkammer, Nowy Testament o Kościele, Wrocław 1995; 
R. Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, przeł. T. Żeleźnik, Warszawa 1988; 
S.C. Napiórkowski, Wierzę w jeden Kościół, Tarnów 2003; 
Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy, [red.] L. Balter, Kolekcja „Communio” t. 
XVI, Poznań 2004; 
E. Ozorowski, Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej, Wrocław 1984; 
K. Rahner, Sakramenty Kościoła, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1997; 
H. Seweryniak, Święty Kościół powszechny, Warszawa 1996; 
W. Życiński, Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej, Kraków 1992. 

adres strony www 
zajęć 

- 

informacje 
dodatkowe 

- 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia TDE_fs_2 
prowadzący ks. dr Przemysław Sawa (xpsawa@gmail.com) 
grupa(-y) pastoralna 
treści zajęć 1. Teksty eklezjologiczne Ojców Kościoła. 

2. Św. Tomasz z Akwinu o sakramentach. 
3. Reformacja i Sobór Trydencki o sakramentach. 
4. Współczesne pytania odnośnie do sakramentów. 
5. Ojcowie Kościoła o Kościele. 
6. "Lumen gentium" programem odnowy Kościoła. 
7. "Marialis cultus" programem odnowy mariologii. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Analiza tekstu. Praca w małych grupach. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie do pracy na ćwiczeniach, opracowanie wyników 

organizacja zajęć  2 godziny na jedno wskazane zagadnienie; jedna godzina – końcowa weryfikacja. 
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literatura 
obowiązkowa 

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2009; 
Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 
2002, s. 104-163; 
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, [red.] S. Głowa, I. Bieda, 
Poznań 1997; 
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, [red.] I. Bokwa, Poznań 
2007; 
Paweł VI, Marialis cultus, Wrocław 2004. 

literatura 
uzupełniająca 

M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. 
Majewski, Dogmatyka, tom 5, Warszawa 2007, s. 509-549; 
E. Adamiak, Traktat o Maryi, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 260-284; 
A. Czaja, Traktat o Kościele, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 499-540. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

konwersatorium TDE_fs_3 
prowadzący ks. dr Przemysław Sawa (xpsawa@gmail.com) 
grupa(-y) pastoralna 
treści zajęć 1. Problem interkomunii, ordynacji kobiet, sakramentalności małżeństwa. 

2. Wyzwania współczesnej eklezjologii. 
3. Właściwe i błędne ścieżki pobożności maryjnej. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Dyskusja. Analiza tekstu. Praca w małych grupach. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

Aktywny udział studentów - umiejętność formułowania problemu, stosowanie 
właściwej argumentacji. Przygotowanie materiału do dyskusji. 

organizacja zajęć  Dwa pierwsze zagadnienia – po 2 godziny, trzecie zagadnienie – 1 godzina. 
Terminy i sala wg planu ustalonego przez władze Wydziału 

literatura 
obowiązkowa 

Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 
2002, s. 104-163; 
Paweł VI, Marialis cultus, Wrocław 2004; 
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2009; 

literatura 
uzupełniająca 

M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. 
Majewski, Dogmatyka, tom 5, Warszawa 2007, s. 509-549; 
E. Adamiak, Traktat o Maryi, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 260-284; 
A. Czaja, Traktat o Kościele, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 499-540. 

adres strony www 
zajęć 

- 

informacje 
dodatkowe 

- 
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nazwa  kod 

ćwiczenia TDE_fs_2 
prowadzący mgr Anna Wieluniecka (10351522@pro.onet.pl) 
grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
treści zajęć 1. Teksty eklezjologiczne Ojców Kościoła. 

2. Św. Tomasz z Akwinu o sakramentach. 
3. Reformacja i Sobór Trydencki o sakramentach. 
4. Współczesne pytania odnośnie do sakramentów. 
5. Ojcowie Kościoła o Kościele. 
6. "Lumen gentium" programem odnowy Kościoła. 
7. "Marialis cultus" programem odnowy mariologii. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Analiza tekstu. Praca w małych grupach. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie do pracy na ćwiczeniach, opracowanie wyników 

organizacja zajęć  2 godziny na jedno wskazane zagadnienie; jedna godzina – końcowa weryfikacja. 
literatura 
obowiązkowa 

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2009; 
Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 
2002, s. 104-163; 
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, [red.] S. Głowa, I. Bieda, 
Poznań 1997; 
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, [red.] I. Bokwa, Poznań 
2007; 
Paweł VI, Marialis cultus, Wrocław 2004. 

literatura 
uzupełniająca 

M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. 
Majewski, Dogmatyka, tom 5, Warszawa 2007, s. 509-549; 
E. Adamiak, Traktat o Maryi, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 260-284; 
A. Czaja, Traktat o Kościele, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 499-540. 

adres strony www 
zajęć 

- 

informacje 
dodatkowe 

- 

 

nazwa  kod 

konwersatorium TDE_fs_3 
prowadzący mgr Anna Wieluniecka (10351522@pro.onet.pl) 
grupa(-y) nauczycielska i ogólna 
treści zajęć 1. Problem interkomunii, ordynacji kobiet, sakramentalności małżeństwa. 

2. Wyzwania współczesnej eklezjologii. 
3. Właściwe i błędne ścieżki pobożności maryjnej. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Dyskusja. Analiza tekstu. Praca w małych grupach. 
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liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

5 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

5 

opis pracy własnej 
studenta 

Aktywny udział studentów - umiejętność formułowania problemu, stosowanie 
właściwej argumentacji. Przygotowanie materiału do dyskusji. 

organizacja zajęć  Dwa pierwsze zagadnienia – po 2 godziny, trzecie zagadnienie – 1 godzina. 
literatura 
obowiązkowa 

Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 
2002, s. 104-163; 
Paweł VI, Marialis cultus, Wrocław 2004; 
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2009; 

literatura 
uzupełniająca 

M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. 
Majewski, Dogmatyka, tom 5, Warszawa 2007, s. 509-549; 
E. Adamiak, Traktat o Maryi, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 260-284; 
A. Czaja, Traktat o Kościele, w: [red.] E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, 
tom 5, Warszawa 2007, s. 499-540. 

adres strony www 
zajęć 

- 

informacje 
dodatkowe 

- 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin TDE_w_1 
kod(-y) zajęć  TDE_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Przemysław Sawa (xpsawa@gmail.com) 

grupa(-y) pastoralna, nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

Zapoznanie się z treścią zawartą w literaturze podstawowej. 
ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Z SAKRAMENTOLOGII: 
1. Pośrednictwo zbawcze (Stary i Nowy Testament). 
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). 
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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. 
ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Z EKLEZJOLOGII: 
1. Eklezjologia jako traktat teologiczny (rozwój refleksji teologicznej, pierwsze 
pisma, główne traktaty eklezjologiczne od XIV w.). Definicja i cele eklezjologii. 
2. Zapowiedzi Kościoła w Starym Testamencie. 
3. Eklezjologie Nowego Testamentu - Mt, Mk, Łk, Dz, J. 
4. Eklezjologie Nowego Testamentu – św. Paweł, listy katolickie, Apokalipsa. 
5. Doświadczenie pierwszych wspólnot chrześcijańskich (gmina jerozolimska, 
gminy Pawłowe, charakterystyka Kościoła poapostolskiego, List do Diogneta). 
6. Patrystyczne obrazy Kościoła (Klemens Rzymski, Ignacy Antiocheński, Justyn, 
Ireneusz, spór Kaliksta i Hipolita, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Tertulian, Cyprian 
z Kartaginy. 
7. Główne linie eklezjologii ojców greckich i łacińskich. 
8. Kościół i eklezjologia średniowiecza (uwarunkowania polityczne, społeczne, 
klerykalizm, umacnianie roli papiestwa, działania Karola Wielkiego, Kościół wschodni, 
reforma gregoriańska, monarchia papieska, wielka schizma, koncyliaryzm. 
9. Eklezjologia doby Reformacji (augsburska, czyli luterańska; reformowana, czyli 
kalwińska; teologia U. Zwingliego). 
10. Sobór Trydencki o Kościele i teologia Kontrowersji Roberta Bellarmina. 
11. Eklezjologia soboru Watykańskiego I (zwłaszcza kwestia nieomylności 
papieskiej). 
12. Eklezjologia Soboru Watykańskiego II (Lumen gentium, Gaudium et spes, i 
inne), jej główne linie: trynitarzy wymiar, eklezjologia wspólnoty, kategoria Ludu 
Bożego, rola świeckich, Kościół Chrystusa trwa w (subsistit in) Kościele katolickim, 
hierarchia i charyzmaty, ekumenizm. 
13. Cele Kościoła. 
14. Rozumienie tezy: Extra Ecclesiam nulla salus. 
15. Bosko-ludzka struktura Kościoła. Kościół jako rzeczywistość widzialna i 
niewidzialna, hierarchiczna i charyzmatyczna. 
16. Modele Kościoła: nowy Lud Boży, Ciało Chrystusa, sakrament zbawienia, 
komunia. 
17. Znamiona Kościoła. 
18. Różne stany i posługi w Kościele. 
ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Z MARIOLOGII: 
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1. Biblijne przesłanie o Maryi. 
2. Maryja w nauczaniu Ojców Kościoła. 
3. Mariologia na Soborze Efeskim i po jego zakończeniu.  
4. Mariologia średniowieczna. 
5. Mariologia okresu Reformacji. 
6. Mariologia katolicka po Reformacji. 
7. Mariologia w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. 
8. Współczesne kierunki w mariologii. 
9. Mariologia chrystotypiczna, eklezjotypiczna. 
10. Maryja w misterium Chrystusa i Kościoła. Duch Święty i Maryja. 
11. Dogmaty maryjne: Boże macierzyństwo, „zawsze Dziewica”. 
12. Dogmaty maryjne: Niepokalane Poczęcie, Wniebowzięcie. 
13. Główne założenia „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Matki 
Najświętszej” 
14. Kult maryjny wg „Marialis cultus”. 
15. Mariologia w kontekście współczesnego ekumenizmu. 
16. Ocena wybranych przejawów kultu maryjnego. 

kryteria oceny Pisemne zaliczenie następujących części: sakramentologia, eklezjologia, mariologia. 
Pytania otwarte i zamknięte. 
100% - 85% bardzo dobry 
85% - 70% dobry 
51% - 65% dostateczny. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Zaliczenie poszczególnych części wykładu: sakramentologii, eklezjologii, mariologii 

informacje 
dodatkowe 

- 

 

nazwa kod 

praca pisemna TDE_w_2 
kod(-y) zajęć  TDE_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr Przemysław Sawa (xpsawa@gmail.com) 

grupa(-y) pastoralna 
wymagania 
merytoryczne 

Zapoznanie się z treścią zawartą w literaturze podstawowej 

kryteria oceny Obecność na zajęciach. 
Sprawdziany znajomości omawianych tekstów (kolokwia). 
Praca zaliczeniowa - tematy ustalone ze studentami. 
Ocena końcowa ćwiczeń - średnia poszczególnych ocen cząstkowych. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwia regularnie. Praca zaliczeniowa wg terminu ustalonego ze studentami 

informacje 
dodatkowe 

- 

 

nazwa kod 

wypowiedź ustna lub pisemna TDE_w_4 
kod(-y) zajęć  TDE_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-

ks. dr Przemysław Sawa (xpsawa@gmail.com) 
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e) weryfikację 

grupa(-y) pastoralna 
wymagania 
merytoryczne 

Zapoznanie się z treścią zawartą w literaturze podstawowej 

kryteria oceny Aktywny udział studentów - umiejętność formułowania problemu, stosowanie 
właściwej argumentacji.  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena zaangażowania studenta oraz przygotowania do konwersatorium. 

informacje 
dodatkowe 

- 

 

nazwa kod 

praca pisemna TDE_w_2 
kod(-y) zajęć  TDE_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr Anna Wieluniecka (10351522@pro.onet.pl) 

grupa(-y) Nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

Zapoznanie się z treścią zawartą w literaturze podstawowej 

kryteria oceny Obecność na zajęciach. 
Sprawdziany znajomości omawianych tekstów (kolokwia). 
Praca zaliczeniowa - tematy ustalone ze studentami. 
Ocena końcowa ćwiczeń - średnia poszczególnych ocen cząstkowych. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwia regularnie. Praca zaliczeniowa wg terminu ustalonego ze studentami 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

wypowiedź ustna lub pisemna TDE_w_4 
kod(-y) zajęć  TDE_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

mgr Anna Wieluniecka (10351522@pro.onet.pl) 

grupa(-y) Nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

Zapoznanie się z treścią zawartą w literaturze podstawowej 

kryteria oceny Aktywny udział studentów - umiejętność formułowania problemu, stosowanie 
właściwej argumentacji. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena zaangażowania studenta oraz przygotowania do konwersatorium. 

informacje dodatkowe - 
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Sylabus modułu:  

Teologia moralna fundamentalna (11-TS-12-TMF) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr Grzegorz Ciuła 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 40% oceny stanowi ocena z 
ćwiczeń a 60% ocena z wykładu. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład TMF_fs_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 
prowadzenia zajęć 

Wykład z elementami dyskusji niektórych wybranych zagadnień. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Samodzielne przyswojenie wiedzy, dotyczącej treści wykładów oraz pogłębienie jej 
przez wskazaną literaturę przedmiotu. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan 1993. 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 
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ćwiczenia TMF_fs_2 

prowadzący Ks. dr Grzegorz Ciuła 
grupa(-y) Wszyscy studenci 
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny i zespołowe przeprowadzanie 
analizy uwarunkowań czynu ludzkiego. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

15 

opis pracy własnej 
studenta 

Samodzielne przygotowanie do kolokwiów przez samodzielną lekturę wskazanych 
tekstów oraz przygotowanie pracy pisemnej będącej próbą rozwiązania określonego 
problemu moralnego. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Katechizm Kościoła Katolickiego, wybrane numery. 

literatura 
uzupełniająca 

Kokoszka A., Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1994. 
Olejnik S., Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998. 
Pinckaers S., Źródła moralności chrześcijańskiej, Poznań 1994. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

egzamin ustny TMF_w_1 

kod(-y) zajęć  TMF_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Grzegorz Ciuła 

grupa(-y) Wszyscy studenci 
wymagania 
merytoryczne 

Wiedza przedstawiona na wykładach i we wskazanej literaturze. 

kryteria oceny Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F) 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Odpowiedź na jedną spośród kilkunastu wskazanych uprzednio tez obejmujących cały 
zakres materiału. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

kolokwium pisemne TMF_w_2 
kod(-y) zajęć  TMF_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Grzegorz Ciuła 
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grupa(-y) Wszyscy studenci 
wymagania 
merytoryczne 

Wiedza uzyskana na podstawie samodzielnej wskazanej lektury. 

kryteria oceny Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F) 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwia na każdych zajęciach (poza pierwszymi i ostatnimi). Ocena końcowa 
uzyskiwana jest na podstawie średniej ocen z wszystkich kolokwiów i pracy pisemnej. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa kod 

praca pisemna TMF_w_3 
kod(-y) zajęć  TMF_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Grzegorz Ciuła 

grupa(-y) Wszyscy studenci 
wymagania 
merytoryczne 

Rozstrzygnięcie konkretnego dylematu moralnego w oparciu o wybrane normy 
moralne. 

kryteria oceny Skala: bdb 5,0 (A) – ndst 2,0 (F) 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Pisemna praca zaliczeniowa na temat poszczególnych przeszkód czynu ludzkiego. 
Ocena końcowa uzyskiwana jest na podstawie średniej ocen z wszystkich kolokwiów i 
pracy pisemnej. 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu:  

Teologia moralna życia religijnego (11-TS-12-TMR) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr Wojciech Surmiak 
rok akademicki 2015/2016 
Semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 30% oceny stanowi ocena z 
ćwiczeń a 70% to wynik egzaminu. 

informacje dodatkowe 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 TMR_fs_1 
prowadzący Ks. dr Wojciech Surmiak 
grupa(-y)  
treści zajęć Wstęp 

Teologalny wymiar życia religijnego 
Pojęcie cnoty i zasadniczy podział cnót 
 
Fides – spes – caritas fundamentalnymi wezwaniami życia chrześcijańskiego i życia 
eklezjalnego 
 
Wiara – Lumen fidei 
Uwagi wstępne 
Pojęcie wiary 
Wiara religijna (nadprzyrodzona) 
1.1. Pismo św. o wierze 
1.1.1. Starotestamentalna wizja wiary 
1.1.2. Nowotestamentalna koncepcja wiary 
1.1.3. Próba syntezy nauki Pisma św. na temat wiary 
1.2. Teologiczne rozumienie wiary 
1.2.1. Niekatolickie koncepcje wiary 
1.2.2. Katolickie rozumienie wiary 
1.2.2.1. Natura i istota wiary. 
1.2.2.2. Przymioty wiary 
1.2.2.3. Przedmiot wiary 
1.2.2.4. Podstawowe rozróżnienia w zakresie wiary 
1.3. Wiara i życie chrześcijańskie 
1.3.1. Wiara jako opcja fundamentalna 
1.3.2. Wiara jako spotkanie i wspólnota z Bogiem w Chrystusie 
1.3.3. Eklezjalny wymiar wiary chrześcijańskiej 
1.4. Wiara jako obowiązek 
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1.4.1. Obowiązek przyjęcia wiary 
1.4.2. Obowiązek głoszenia i wyznawania wiary 
1.4.3. Obowiązek rozwijania i wzrostu w wierze 
1.4.4. Obowiązek wytrwania w wierze 
1.5. Grzechy przeciw wierze 
1.5.1. Wiara a grzech 
1.5.2. Grzechy formalne przeciw wierze 
 
Nadzieja – Spe salvi 
2.0. Uwagi wstępne 
2.0.1. Aktualność problematyki 
2.0.2. Różne formy ludzkiej nadziei 
2.0.3. Nadzieja ludzka a nadzieja chrześcijańska 
2.1. Nadzieja w Piśmie św.  
2.1.1. Nadzieja ludu Starego Przymierza 
2.1.2. Nowotestamentalna wizja nadziei 
2.1.3. Synteza biblijnej nauki o nadziei 
2.2. Refleksja teologiczna na temat nadziei 
2.2.1. Istota nadziei chrześcijańskiej  
2.2.2. Przedmiot nadziei chrześcijańskiej 
2.2.3. Motyw nadziei nadprzyrodzonej 
2.2.4. Pewność nadziei i niepewność ostatecznego zbawienia 
2.2.5. Konieczność nadziei 
2.2.6. Związek nadziei z wiarą i miłością 
2.3. Nadzieja w życiu moralnym chrześcijanina 
2.3.1. Obrona chrześcijańskiej nadziei - Vaticanum II 
2.3.2. Różne powołania nadziei 
2.3.3. Rola nadziei w życiu chrześcijańskim 
2.4. Grzechy przeciwko nadziei 
2.4.1. Podstawowe rozróżnienia grzechów przeciwko nadziei 
2.4.2. Rozpacz i zniechęcenie 
2.4.3. Zarozumiałość i zuchwalstwo 
 
Miłość – Deus caritas est 
3.0. Uwagi wstępne 
3.0.1. Orędzie chrześcijańskie jako orędzie miłości 
3.0.2. Współczesny kontekst przepowiadania miłości  
3.0.3. Ludzkie poznanie i doświadczenie miłości 
3.1. Miłość w ujęciu biblijnym 
3.1.1. Miłość Boga (miłość do Boga) 
3.1.1.1. Wezwanie do miłości Boga w ST 
3.1.1.2. Wezwanie do miłości Boga w NT 
3.1.2. Miłość w relacjach międzyludzkich 
3.1.2.1. Miłość człowieka w ST 
3.1.2.2. Miłość bliźniego w NT 
3.2. Refleksja teologiczna na temat miłości 
3.2.1. Istota miłości chrześcijańskiej 
3.2.2. Cechy miłości chrześcijańskiej 
3.3. Owoce miłości w życiu chrześcijańskim 
3.3.1. Radość 
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3.3.2. Jedność 
3.3.3. Gorliwość w dobrym 
3.3.4. Pokój 
3.3.5. Zatopienie serca w Bogu. Ekstaza 
3.4. Miłość jako przykazanie. Porządek miłości 
3.4.1. Przykazanie miłości 
3.4.2. Porządek miłości 
3.5. Nakaz miłości nieprzyjaciół 
3.5.1. Wymaganie Ewangelii 
3.5.2. Praktyczna eksplikacja nakazu 
3.6. Miłość jako centrum moralności chrześcijańskiej 
3.6.1. Personalistyczne uzasadnienie prymatu miłości 
3.6.2. Biblijna wizja prymatu miłości 
3.6.3. Miłość a inne cnoty 
3.7. Grzechy przeciw miłości 
3.7.1. Grzechy przeciw miłości Boga 
3.7.2. Grzechy przeciw miłości bliźniego 

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład z elementami dyskusji 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

25 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

25 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie do egzaminu. 

organizacja zajęć  Według harmonogramu zajęć 
literatura 
obowiązkowa 

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. 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 179 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

 

nazwa:  Kod  

ćwiczenia TMR_fs_2 
prowadzący Ks. dr Wojciech Surmiak 
grupa(-y) wszystkie grupy ćwiczeniowe 
treści zajęć W ramach zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z cnotą 

religijności: Religijność – pobożność – kult religijny. Moralny wymiar modlitwy. Dzień 
Pański 

metody 
prowadzenia zajęć 

Konwersatorium w elementami dyskusji 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

40 

opis pracy własnej 
studenta 

Osobista lektura wskazanej literatury obowiązkowej i przygotowanie do kolokwium, 
przygotowanie pracy pisemnej, opanowanie treści przedstawianych na zajęciach 

organizacja zajęć  Według harmonogramu zajęć 
literatura 
obowiązkowa 

Benedykt XVI, Deus caritas est, Watykan 2005 
Benedykt XVI, Spe salvi, Watykan 2007 
Franciszek, Lumen fidei, Watykan 2013 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa:  Kod  

egzamin TMR_w_1 
kod(-y) zajęć  TMR_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Wojciech Surmiak 

grupa(-y) Jedna grupa wykładowa 
wymagania 
merytoryczne 

Tezy egzaminacyjne: 
Cnoty teologalne a cnoty moralne (KKK 1812-1813) 
 
I. WIARA 
Starotestamentalna koncepcja wiary 
Wiara u Synoptyków i w Pismach Janowych 
Pawłowa koncepcja wiary  
Protestancka, racjonalistyczna i modernistyczna koncepcja wiary 
Wiara w ujęciu katolickim Soboru Watykańskiego I i Soboru Watykańskiego II. 
Przedmiot i przymioty wiary w ujęciu katolickim 
Podstawowe rozróżnienia w zakresie wiary 
Wiara jako opcja fundamentalna oraz spotkanie i wspólnota z Bogiem  
Eklezjalny wymiar wiary chrześcijańskiej  
Wiara jako obowiązek. Obowiązek przyjęcia wiary 
Obowiązek głoszenia i wyznawania wiary 
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Obowiązek rozwijania i wzrostu w wierze 
Niewiara a wątpliwości w wierze. 
Apostazja – warunki formalne stawiane aktom apostazji 
Herezja a schizma 
 
II. NADZIEJA 
Różne formy ludzkiej nadziei a nadzieja chrześcijańska 
Nadzieja ludu Starego Przymierza 
Nauka o nadziei w niepawłowych pismach Nowego Testamentu 
Św. Paweł - apostoł nadziei. Wskaż i omów główne zagadnienia teologiczne.  
Przedmiot i motywy nadziei chrześcijańskiej 
Pewność nadziei a niepewność ostatecznego zbawienia 
Konieczność nadziei oraz jej rola nadziei w życiu chrześcijańskim  
Związek nadziei z wiarą i miłością 
Miejsca uczenia się nadziei według Spe salvi 
Oskarżenie nadziei chrześcijańskiej i jej obrona przez Vaticanum II (por. SpS) 
Podstawowe rozróżnienia w zakresie grzechów przeciwko nadziei 
Grzechy związane z brakiem nadziei. 
Grzechy związane z nadmiarem nieuporządkowanej nadziei 
Wielkoduszność i pokora jako cechy nadziei 
 
III. MIŁOŚĆ 
Bogactwo doświadczenia miłości w formułach językowych 
Miłość duchowa i zmysłowa oraz miłość bezinteresowna i ukierunkowana na siebie 
Etapy rozwoju miłości  
Miłość Boga w Biblii 
Miłość człowieka w Biblii 
Podstawowe cechy miłości chrześcijańskiej  
Stałość a dynamizm miłości 
Podstawowe owoce miłości w życiu chrześcijańskim 
Ordo caritatis oraz jego podstawowe wyznaczniki i normy 
Biblijna i praktyczna eksplikacja nakazu miłości nieprzyjaciół 
Personalistyczne i biblijne uzasadnienie prymatu miłości 
Grzechy przeciw miłości Boga 
Grzechy przeciw miłości bliźniego 
Zgorszenie (scandalum) – jego istota i rodzaje 
Współudział w grzechu. Grzechy cudze 

kryteria oceny Oceny od A (5) do F (2) 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin ustny. Student losuje trzy spośród przedstawionych poniżej tez. Zaliczenie 
egzaminu po udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na dwie spośród nich. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa:  Kod  

praca pisemna TMR_w_2 
kod(-y) zajęć  TMR_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Wojciech Surmiak 

grupa(-y) Wszystkie grupy ćwiczeniowe 
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wymagania 
merytoryczne 

Student zalicza treść encyklik, które stanowią literaturę obowiązkową oraz treści 
przedstawiane w ramach zajęć. Przygotowanie pracy piemnej. 

kryteria oceny Oceny od A (5) do F (2).  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Warunki zaliczenia ćwiczeń, a tym samym warunki przystąpienia do egzaminu: 
Obecność na ćwiczeniach: 
Zgodnie z regulaminem studiów UŚ obecność studentów na ćwiczeniach jest 
obowiązkowa i powinna być egzekwowana 
Pierwsza nieobecność: możliwa dla każdego studenta, bez dalszych konsekwencji 
Druga nieobecność: wymagane jest usprawiedliwienie. 
Ocena: 
A) Kolokwia z obowiązkowej lektury: 
Franciszek, Lumen fidei (LF)  
Benedykt XVI, Deus caritas est (DCE) 
Benedykt XVI, Spe salvi (SpS) 
Odpowiedź pełna na 3 pytania – bdb (5); pełna na 2 pytania – db (4); pełna na jedno 
pytanie – dst (3). Wszystkie kolokwia należy zaliczyć przynajmniej na ocenę 
dostateczną u prowadzącego ćwiczenia w ramach konsultacji do 21 maja 2014 (do 
każdego kolokwium można podchodzić tylko dwukrotnie – brak obecności na 
kolokwium, czy zwolnienie się z jego napisania pozbawia jednej szansy). 
Ze wszystkich zaliczonych dokumentów – średnia arytmetyczna pod koniec semestru. 
B) Test z wiadomości zdobytych na ćwiczeniach: 
* Albo test z całości zagadnień poruszanych w ramach ostatnich ćwiczeń 
* Albo dwa pytania z poprzednich ćwiczeń w ramach kolokwium wstępnego na 
początku zajęć (12 pkt – bdb; 11 pkt – db+; 10-9 pkt – db; 8 – dst+; 7-6- pkt – dst). 
Nieobecność na kolokwium powoduje pozbawienie się możliwości zdobycia punktów. 
 
C) Praca semestralna: Moralne implikacje głoszenia Słowa Bożego w świetle 
adhortacji posynodalnych Verbum Domini papieża Benedykta XVI i Evangelii gaudium 
papieża Franciszka. 
O ocenie decydują względy merytoryczne, formalne oraz termin oddania pracy: 
Kilka uwag odnośnie do strony merytorycznej: Tekst powinien być samodzielnym 
opracowaniem, wszelkie formy plagiatu, czy ordynarnego korzystania z Internetu 
skutkują oceną niedostateczną. Przekaz treści powinien mieścić się w przedziale 6-7 
stron. 
Kilka uwag odnośnie do strony formalnej: Na pierwszej stronie: autor, grupa, temat 
pracy. Szczególnie zwracać uwagę na wstęp i zakończenie. Jeśli wprost cytat, to w 
cudzysłowie; jeśli nie cytat, to pokazać, że przywołuje się myśl autora; akapity 
(przynajmniej trzy zdania). Aparat naukowy wedle zasad przyjętych w publikacjach 
Wydziału Teologicznego UŚ. 
Forma: zapis komputerowy, czcionka Times New Roman, 12pkt., wszystkie marginesy 
po 2,5cm, odstęp pomiędzy wierszami 1.5, tekst wyjustowany. 
Forma dostarczenia pracy: 
Preferowana: wydruk komputerowy, dostarczony osobiście do rąk prowadzącego w 
ramach ćwiczeń bądź dyżurów. 
Możliwa: Tekst można przesłać na adres: wojciech.surmiak@us.edu.pl (o dotarciu 
maila świadczy potwierdzenie odbioru lub wiadomość zwrotna z poprawionym 
tekstem i oceną). 

informacje 
dodatkowe 

 

 

mailto:wojciech.surmiak@us.edu.pl
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Sylabus modułu: 

Seminarium magisterskie 1 (11-TS-12-SM1) 

 

 Teologia moralna 

 Ekumenizm 

 Teologia pastoralna i liturgika 

 Teologia dogmatyczna 

 Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu 

 Prawo kanoniczne 

 Muzyka kościelna 

 Homiletyka 

 Historia Kościoła i patrologia 

 Katolicka nauka społeczna 

 Liturgika i teologia pastoralna 
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Nazwa wariantu: 

Teologia moralna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Antoni Bartoszek  
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy  
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena wstępnie zgromadzonej literatury związanej z problemem przyszłej pracy 
magisterskiej oraz ocena recenzji jednej pozycji. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM1_fs_1 

prowadzący Antoni Bartoszek  
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej, recenzja książki 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

Zajęcia seminaryjne  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

95 

opis pracy 
własnej studenta 

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

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Związana z tematem pracy magisterskiej   

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM1_w_1 
kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Antoni Bartoszek  

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny  
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przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena zgromadzonej literatury oraz recenzji jednej pozycji  

informacje 
dodatkowe 

 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 185 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa wariantu: 

Ekumenizm 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. dr hab. Józef Budniak 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Na ocenę końcową składa się średnia arytmetyczna obejmująca:  
1. ocenę z prezentacji zebranej bibliografii (0,5) 
2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,5) 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie I SM1_fs_1 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Józef Budniak 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Teologia ekumeniczna, teologia dogmatyczna, eklezjologia, historia Kościoła   
metody 
prowadzenia zajęć 

Seminarium, dyskusja  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

Każdy ze studentów przygotowuje samodzielnie i prezentuje zebraną bibliografię 
dotyczącą realizowanego projektu badawczego. Tematy seminarium są związane z 
profilem naukowym Katedry, z tematyką realizowanej pracy magisterskiej. Zadaniem 
studenta jest poszerzenie wiedzy teoretycznej, wykazanie się umiejętnościami 
wyszukiwania, korzystania i interpretacji specjalistycznej literatury przedmiotu 

organizacja zajęć  Zajęcia dwugodzinne raz w tygodniu 
literatura 
obowiązkowa 

Dokumenty Kościoła, oryginale artykuły naukowe i prace przeglądowe dotyczące 
omawianych tematów dostępne w bazach naukowych, w tym m.in.: 
1. P. Jaskóła, Problem małżeństw w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich, Opole 
2013. 
2. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, red. S.C. 
Napiórkowski, Lublin 1982.  
3. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 
„Communio” 1994. 
4. Katechizm Kościoła Katolickiego. 
5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002. 
6. A. A. Napiórkowski,  Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011. 
7. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Warszawa 1985.  

literatura 
uzupełniająca 

1. J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska procesu 
pojednania Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009. 
2.  Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji 
Katowickiej 1972–1975, Katowice–Rzym 1976.   
3.  K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegro, Warszawa 2007. 
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4.  R. Porada, Ekumeniczne rozumienie sukcesji apostolskiej, Opole 2008. 
5. Jan Paweł II,  Encyklika „Ut unum sint”, 1995. 

adres strony www 
zajęć 

jmbudniak@o2.pl 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Konsultacje SM1_fs_1 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Józef Budniak 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć dyskusja, objaśnienia w trakcie godzin konsultacji  
metody 
prowadzenia zajęć 

Konsultacje (dyskusja, wyjaśnienia) w trakcie godzin konsultacji  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

zgodnie z indywidualnymi potrzebamistudentów 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

zgodnie z indywidualnymi potrzebamistudentów 

opis pracy własnej 
studenta 

Konsultacje mają na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności wynikających z 
realizacji treści programowych modułu  

organizacja zajęć  Indywidualne konsultacje  
literatura 
obowiązkowa 

Podstawowe dokumenty Kościoła, oryginalne artykuły naukowe i prace przeglądowe 
dotyczące omawianych tematów, w tym m.in.: 
1. P. Jaskóła, Problem małżeństw w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich, Opole 
2013. 
2. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, red. S.C. 
Napiórkowski, Lublin 1982.  
3. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 
„Communio” 1994. 
4. Katechizm Kościoła Katolickiego. 
5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002. 
6. A. A. Napiórkowski,  Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011. 
7. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Warszawa 1985.   

literatura 
uzupełniająca 

1.S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas (red.), Świętowanie w pluralistycznym 
społeczeństwie, Kraków 2014. 
2.  P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008. 
3. Ł. Kamykowski, Kościół wobec wielości religii, Kraków 1997. 

adres strony www 
zajęć 

jmbudniak@o2.pl 

informacje 
dodatkowe 

Informacja o godzinach konsultacji zamieszczone są na stronach internetowych 
Wydziału  

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji  SM1_w_1 
kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

prof. dr hab. Józef Budniak  

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
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wymagania 
merytoryczne 

Student przygotowuje samodzielnie  prezentacje zebranej kwerendy  związanej z 
realizowanym projektem magisterskim  

kryteria oceny Ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna, jak i sposób prezentacji zebranej 
literatury .  
Bardzo dobry - student przedstawił zebraną kwerendę. Zaprezentował  wszystkie 
zalecane dokumenty Kościoła i literaturę przedmiotu w tym pomocniczą. Treść 
prezentacji jest prawidłowa pod względem merytorycznym i odpowiada założonym 
celom. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o bardzo dobrej 
znajomości omawianego zagadnienia.  
Dobry- przedstawił zebraną kwerendę. Zaprezentował wszystkie zalecane dokumenty 
Kościoła i literaturę przedmiotu.W obowiązującej terminologii naukowej popełnił 
jednak pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. 
Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury 
dotyczącej omawianego zagadnienia.  
Dostateczny - przedstawił zebraną kwerendę. Zakres omawianych zagadnień jest w 
wielu punktach niewystarczający W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy 
merytoryczne. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o 
znajomości poniżej przeciętnej literatury dotyczącej omawianego zagadnienia  
Niedostateczny - przedstawił zebraną kwerendę pobieżnie.  
W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, których student nie 
potrafi skorygować w czasie dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań 
zadawanych po prezentacji.  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student oceniany jest w trakcie trwania zajęć seminaryjnych.  

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa  kod 

Ocena ciągła  SM1_w_2 
kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak  

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania merytoryczne Aktywny udział w dyskusji. Wykazanie się umiejętnością łączenia wiadomości z 

różnych dyscyplin (ekumenizm, historia Kościoła, teologia dogmatyczna, teologia 
fundamentalna, eklezjologia, biblistyka) oraz zaangażowanie w prezentowane 
problemy badawcze  

kryteria oceny Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową. Znajomość 
dokumentów Kościoła, najnowszej literatury przedmiotu, poprawność 
merytoryczna formowanych wniosków, umiejętność łączenia dotychczasowej 
wiedzy z innymi dyscyplinami naukowymi. Aktywność studenta oceniana jest w 
skali ocen od niedostatecznej do bardzo dobrej  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student oceniany jest w trakcie zajęć seminaryjnych   

informacje dodatkowe  
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Nazwa wariantu: 

Teologia pastoralna i liturgika 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocenie podlega napisanie recenzji artykułu lub książki. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium dyplomowe SM1_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Celem modułu jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej z 

wymaganymi rygorami naukowości.  Studenci zapoznają się z zasadami poszukiwania 
bibliografii, robienia fiszek. Ponadto poznają normy dotyczące pisania pracy naukowej: 
przypisy, biografia, podział pracy.  

metody 
prowadzenia zajęć 

Zajęcia seminaryjne 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

Sporządzanie kwerendy, czytanie literatury przedmiotu, formułowanie własnych 
problemów badawczych. 

organizacja zajęć  Spotkanie raz w tygodniu – po 2 godz. 
literatura 
obowiązkowa 

M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999. 
J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica Varsaviensia” 
21(1983) nr 1, ss. 221-258. 
M. Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową, Warszawa 2006. 
H. Seweryniak, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000. 
Teologia pastoralna fundamentalna, t. 1, red. R. Kamiński, Lublin 2000. 
Teologia pastoralna szczegółowa, t. 2, red. R. Kamiński, Lubin 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1969. 
H. E. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Seminarium dyplomowe SM1_w_1 
kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 
osoba(-y) Ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 189 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Umiejętność przygotowania fiszek i napisania recenzji. 

kryteria oceny Zaliczenie na podstawie przygotowanego tekstu recenzji dowolnego artykułu lub 
książki oraz aktywności na zajęciach. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Do połowy stycznia studenci powinni dostarczyć przygotowane recenzje. 

informacje dodatkowe  

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 190 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa wariantu: 

Teologia dogmatyczna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Jacek Kempa 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena przygotowań do pracy nad projektem magisterskim 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM1_fs_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 zajęć 

Praca seminaryjna nad zagadnieniami formalnymi. Lektura poradników. Dyskusja 
problemów. Próby pierwszych projektów. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

Przyswojenie sobie zasad formalnych, ćwiczenia w gromadzeniu literatury, 
przygotowanie ćwiczebnej pracy pisemnej. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna SM1_w_1 
kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 191 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Jacek Kempa 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Zaliczenie: praca pisemna. 

kryteria oceny Umiejętność wykorzystania poznanych metod, formalny poziom naukowości tekstu. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Indywidualna ocena poziomu metodologicznego i merytorycznego pisemnej pracy. 

informacje 
dodatkowe 

 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 192 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa wariantu: 

Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena z możliwością podwyższenia za aktywność na zajęciach 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium SM1_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

Jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  2 jednostki x 15 tygodni 
literatura 
obowiązkowa 

Bazyliński S., Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, Lublin 2010 [wskazane 
rozdziały] 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Praca pisemna SM1_w_1 
kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 193 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Zindywidualizowane i dostosowane do posiadanej wiedzy i umiejętności uczestników 
w zakresie przygotowania do redakcji pracy magisterskiej.  

kryteria oceny Zaliczenie na podstawie spełnienia warunków określonych na początku każdego z 
semestrów. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Oceniane są postępy poświadczone przez przesyłane terminowo poszczególne 
zadania oraz aktywność na seminariach. 

informacje 
dodatkowe 

 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 194 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa wariantu: 

Prawo kanoniczne 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Andrzej Pastwa 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena wstępnie zgromadzonej literatury związanej z tematyką przyszłej pracy 
magisterskiej oraz ocena recenzji jednej pozycji 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa   kod 

seminarium magisterskie SM1_fs_1 
prowadzący Andrzej Pastwa 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Poszukiwanie i ustalenie tematu pracy magisterskiej; gromadzenie literatury, 

napisanie recenzji jednej pozycji ze zgromadzonej literatury  
metody 
prowadzenia zajęć 

Zajęcia seminaryjne 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

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

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Związana z tematem pracy magisterskiej 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 
informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

seminarium magisterskie SM1_w_1 
kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Andrzej Pastwa 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena zgromadzonej literatury oraz recenzji jednej pozycji 
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informacje 
dodatkowe 

 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 196 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa wariantu: 

Muzyka kościelna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena ogólna na podstawie stopnia realizacji pracy seminaryjnej. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM1_fs_1 
prowadzący ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Seminarium obejmuje zajęcia z dwóch dziedzin istotnych dla twórczej pracy 

naukowej: metodologicznej i merytorycznej. Część pierwsza dotyczy zagadnień z 
metodyki pisania prac magisterskich w ogólności. Część druga dotyczy zagadnień 
problemowych, związanych z dziedziną muzyki kościelnej w jej wielorakich aspektach. 
Badania naukowe dotyczą głównie studiów nad pieśnią kościelną, działalnością 
muzyków, historią zespołów śpiewaczych itd. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Konsultacje indywidualne 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

Poszerzenie wiadomości teoretycznych przez korzystanie z literatury przedmiotu.  

organizacja zajęć  2 godz. tygodniowo, czwartek 8.00 – 9.30, sala 205/4 
literatura 
obowiązkowa 

E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987; Cantare missam, (w tym 
dokumenty kościelne dotyczące muzyki) oprac. A. Filaber, Warszawa 1993; I. Pawlak, 
Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 
Lublin 2000; 

literatura 
uzupełniająca 

Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek. Katowice 2002. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM1_fs_2 

prowadzący ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć  
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metody 
prowadzenia 
zajęć 

Konsultacje indywidualne. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

95 

opis pracy 
własnej studenta 

Rzetelna kwerenda materiałów źródłowych i zapoznanie się z literaturą przedmiotu. 

organizacja zajęć  2 godz. co tygodniowo, konsultacje, czwartek 8.00 – 9.30, sala 205/4 
literatura 
obowiązkowa 

E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987; Cantare missam, (w tym 
dokumenty kościelne dotyczące muzyki) oprac. A. Filaber, Warszawa 1993; I. Pawlak, 
Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 
Lublin 2000. 

literatura 
uzupełniająca 

Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek. Katowice 2002. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

seminarium magisterskie SM1_w_1 
kod(-y) zajęć  SM_fs_1, SM_fs_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Przeprowadzenie gruntownej kwerendy źródeł i poznanie literatury przedmiotu. 

kryteria oceny Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności 
studenta  w ramach pracy seminaryjnej. Skala ocen: 2−5 (literowo: FX−A)  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja osiągnięć odbywa się w trakcie trwania seminarium. Student musi się 
wykazać realizacją zleconych zadań.  

informacje dodatkowe  

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 198 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa wariantu: 

Homiletyka 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ważona: zaangażowanie w przebieg zajęć – 50%; postęp w 
poszukiwaniach problemu badawczego pracy magisterskiej  – 50% 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład, ćwiczenia seminaryjne i dyskusja seminaryjna SM1_fs_1 
prowadzący Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Wprowadzanie w metodykę pracy naukowej i realizacja jej zasad na przykładzie 

wybranego tematu pracy magisterskiej. W pierwszym semestrze uczestnicy 
wprowadzeni są w metodykę prac naukowych z homiletyki. Opanowanie metody 
pracy naukowej 

metody 
prowadzenia zajęć 

bezpośredni przekaz określonej wiedzy stanowiącej przedmiot prowadzonych przez 
studentów badań, dyskusja typu seminaryjnego - dyskusja zaczyna się po 
przedstawieniu na seminarium wyników badań własnych lub treści artykułu 
naukowego. Biorą w niej udział wszyscy studenci, dyskusją kieruje nauczyciel i 
dokonuje jej podsumowania. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

Student pogłębia wiedzę ukierunkowaną przez temat pracy. Zapoznaje się z literaturą 
merytoryczną i metodologiczną związaną z tematem pracy. Wiedzę merytoryczną 
wykorzystuje do sformułowania własnego problemu badawczego, wysuwania tez, 
hipotez, ustalania zmiennych i wskaźników. Wiedzę metodologiczną pogłębia poprzez 
wybór metod badania, przeprowadzenie badań, stosowanie sposobów ilościowego i 
jakościowego opracowania wyników.  

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ. 
literatura 
obowiązkowa 

Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, 
Gniezno 1995;  
Przyczyna W., Siwek G., O metodologii homiletyki, „Studia nauk teologicznych PAN” 
2002, 2, s. 289–300. 

literatura 
uzupełniająca 

Uzależniona od wybory problematyki badawczej 

adres strony www 
zajęć 

platforma e-learningu: strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 
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nazwa kod 

ocena wykonania zadań i postępów  w pracy magisterskiej SM1_w_1 

kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Zainteresowanie przedmiotem badań oraz dobra orientacja w zagadnieniach 
teologii homiletycznej. 

kryteria oceny Średnia ważona: zaangażowanie w przebieg zajęć – 50%; postęp w poszukiwaniach 
problemu badawczego pracy magisterskiej  – 50% 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu 

informacje dodatkowe  

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 200 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa wariantu: 

Historia Kościoła i patrologia 

1. Informacje ogólne 

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

Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena z przygotowania 
do każdego zajęcia w formie systematycznie redagowanych pisemnych 
opracowań, które będą analizowane i omawiane pod kierunkiem promotora 

informacje dodatkowe miejsce:  s. 303/4. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM1_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha andrzej.uciecha@wp.pl 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć nauka poszukiwania, gromadzenia, porządkowania zdobytych informacji, przekazanie 

wiedzy na temat ich interpretacji, nauka rozumowania przyczynowo-skutkowego; 
zdobywanie i pogłębianie teoretycznej i praktycznej znajomości zasad redakcji pracy 
magisterskiej i rozwijanie zdolności posługiwania się metodą historyczno-analityczną. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Seminarium 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

Systematyczna kwerenda bibliograficzna w zakresie tematu przyjętego przez 
prowadzącego i zaproponowanego przez studenta; praca ze źródłową literaturą 
przedmiotu obejmująca samodzielnie przygotowane opracowania analityczno-
syntetyczne  

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ; czwartek 8.00-
9.30, s. 303/4 

literatura 
obowiązkowa 

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. 

literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez nauczyciela przedmiotu 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

praca pisemna SM1_w_1 
kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

dr hab. Andrzej Uciecha 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 

mailto:andrzej.uciecha@wp.pl
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wymagania 
merytoryczne 

Pozytywne zaliczenie proseminarium. Znajomość języka łacińskiego w stopniu 
pozwalającym na lekturę tekstów oryginalnych, znajomość bierna języka obcego 
(angielski, francusku, niemiecki). 

kryteria oceny Zaliczenie semestru zimowego: wybór tematu i wstępne prace źródłowe; 
pozytywna ocena z przygotowania do każdego zajęcia w formie systematycznie 
redagowanych pisemnych opracowań, które będą analizowane i omawiane pod 
kierunkiem promotora 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu 

informacje dodatkowe  
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Nazwa wariantu: 

Katolicka nauka społeczna 

1. Informacje ogólne 

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

Ustalenie tematu pracy magisterskiej i napisanie jej konspektu. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM1_fs_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 empirycznym (aktualizacja 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 zajęć 

praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu 
zaawansowania pracy, formułowanie własnych problemów badawczych i 
teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej. 

organizacja zajęć  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). 

literatura 
obowiązkowa 

Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005, stron 639. 

literatura 
uzupełniająca 

Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka, 
Katowice 2007, stron 168. 

adres strony www  

mailto:arkadiusz.wuwer@us.edu.pl
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zajęć 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna SM1_w_1 
kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Student powinien wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy magisterskiej.  

kryteria oceny 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). 

przebieg procesu 
weryfikacji 

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). 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 204 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa wariantu:  

Liturgika i teologia pastoralna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia takich faktorów, jak: postępy w ustalaniu obszaru badawczego i tematu 
dla pracy magisterskiej; sposób dzielenia się z pozostałymi członkami seminarium 
zdobywaną wiedzą w obszarze objętym pracą magisterską; postęp na drodze 
przygotowywania pracy magisterskiej do druku i do obrony 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM1_fs_1 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Moduł zatytułowany Seminarium 1 pogłębia wiedzę uczestników o specyfice 

przedmiotowej i metodologicznej dla Seminarium z liturgiki i teologii pastoralnej. 
Informuje też o zasadach przestrzegania prawa i etyki w pracy naukowej oraz wdraża 
w prowadzenie kwerendy naukowej, jak też uczy sposobu prezentowania jej 
rezultatów w dyskusji na forum grupy seminaryjnej i w pracy pisemnej 

metody 
prowadzenia zajęć 

Metodą na prowadzenie zajęć będzie swobodny dialog ze studentami, mający na celu 
wyłonienie ich najbardziej podstawowych zainteresowań teologiczno-liturgicznych, na 
bazie których dokonywać się będzie towarzyszenie im w decyzji na temat pracy 
magisterskiej. Pierwszy semestr IV roku powinien się zakończyć podaniem do Rady 
Wydziału o zatwierdzenie tematu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

95 

opis pracy własnej 
studenta 

Studenci zobowiązują się do systematycznego kontaktu z literaturą liturgiczno-
pastoralną (w postaci monografii liturgiczno-pastoralnych i artykułów w czasopismach 
liturgicznych i pastoralnych) i do rozczytywania się w niej 

organizacja zajęć  Seminaria odbywać się będą raz w tygodniu, w każdy czwartek, w wymiarze dwóch 
godz. (od 8.00 do 10.30).  

literatura 
obowiązkowa 

Dokumenty Kościoła na tematy liturgiczno-pastoralne; Hasła encyklopedyczne i 
leksykalne o tematyce liturgiczno-pastoralnej; opracowania nt. metodologii tworzenia 
i pisania prac magisterskich; opracowania i skrypty (również w wersji elektronicznej) 
na temat metodologii pisania pracy magisterskiej 

literatura 
uzupełniająca 

Monografie i artykuły o profilu liturgiczno-pastoralnym 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Postępy w decydowaniu się na temat pracy magisterskiej SM1_w_1 
kod(-y) zajęć  SM1_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Studenci muszą czuć zainteresowanie problematyką liturgiczno-pastoralną i posiadać 
już wystarczające oczytanie oraz minimalną orientację w kwestiach z tą problematyką 
związanych 

kryteria oceny Kryterium oceny będą stanowiły postępy, jakie studenci będą czynili na drodze 
prowadzącej do decyzji na temat pracy magisterskiej 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja będzie się dokonywać stopniowo, ze spotkania na spotkania, na których 
studenci będą referowali swoje postępy na drodze decydowania się na temat pracy 
magisterskiej 

informacje 
dodatkowe 
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Sylabus modułu: 

Seminarium magisterskie 2 (11-TS-12-SM2) 

 

 Teologia moralna 

 Ekumenizm 

 Teologia pastoralna i liturgika 

 Teologia dogmatyczna 

 Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu 

 Prawo kanoniczne 

 Muzyka kościelna 

 Homiletyka 

 Historia Kościoła i patrologia 

 Katolicka nauka społeczna 

 Liturgika i teologia pastoralna 
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Nazwa wariantu: 

Teologia moralna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Antoni Bartoszek  
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni  
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena na podstawie zatwierdzonego tematu, sporządzonego planu pracy 
magisterskiej oraz pierwszego punktu pracy    

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM2_fs_1 
prowadzący Antoni Bartoszek  
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Sformułowanie tematu, stworzenie planu, przygotowanie pierwszego punktu pracy 
metody 
prowadzenia zajęć 

Zajęcia seminaryjne  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej, sformułowanie tematu oraz stworzenie 
planu;  

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Związana z tematem pracy magisterskiej   

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

praca pisemna SM2_w_2 
kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Antoni Bartoszek  

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena planu pracy oraz pierwszego punktu pracy      

informacje 
dodatkowe 
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Nazwa wariantu: 

Ekumenizm 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. dr hab. Józef Budniak 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne  
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Na ocenę końcową składa się średnia arytmetyczna obejmująca:  
1. ocenę z prezentacji zebranej bibliografii (0,5) 
2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,5) 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM2_fs_1 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Józef Budniak 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Teologia ekumeniczna, teologia dogmatyczna, eklezjologia, historia Kościoła   
metody 
prowadzenia zajęć 

Seminarium, dyskusja  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Każdy ze studentów przygotowuje samodzielnie i prezentuje temat roboczy swojej 
pracy magisterskiej oraz przedstawia plan pracy. Zadaniem studenta jest poszerzenie 
wiedzy teoretycznej, wykazanie się umiejętnościami wyszukiwania, korzystania i 
interpretacji specjalistycznej literatury przedmiotu 

organizacja zajęć  Zajęcia dwugodzinne raz w tygodniu. 
literatura 
obowiązkowa 

Dokumenty Kościoła, oryginale artykuły naukowe i prace przeglądowe dotyczące 
omawianych tematów dostępne w bazach naukowych, w tym m.in.: 
1. P. Jaskóła, Problem małżeństw w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich, Opole 
2013. 
2. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, red. S.C. 
Napiórkowski, Lublin 1982.  
3. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 
„Communio” 1994. 
4. Katechizm Kościoła Katolickiego. 
5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002. 
6. A. A. Napiórkowski,  Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011. 
7. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Warszawa 1985.  

literatura 
uzupełniająca 

1. J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska procesu 
pojednania Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009. 
2.  Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji 
Katowickiej 1972–1975, Katowice–Rzym 1976.   
3.  K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegro, Warszawa 2007. 
4.  R. Porada, Ekumeniczne rozumienie sukcesji apostolskiej, Opole 2008. 
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5. Jan Paweł II,  Encyklika „Ut unum sint”, 1995. 
adres strony www 
zajęć 

jmbudniak@o2.pl 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Konsultacje SM2_fs_2 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Józef Budniak 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć dyskusja, objaśnienia w trakcie godzin konsultacji  
metody 
prowadzenia zajęć 

Konsultacje (dyskusja, wyjaśnienia) w trakcie godzin konsultacji  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

zgodnie z indywidualnymi potrzebamistudentów 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

zgodnie z indywidualnymi potrzebamistudentów 

opis pracy własnej 
studenta 

Konsultacje mają na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności wynikających z 
realizacji treści programowych modułu  

organizacja zajęć  Indywidualne konsultacje  
literatura 
obowiązkowa 

Podstawowe dokumenty Kościoła, oryginalne artykuły naukowe i prace przeglądowe 
dotyczące omawianych tematów, w tym m.in.: 
1. P. Jaskóła, Problem małżeństw w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich, Opole 
2013. 
2. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, red. S.C. 
Napiórkowski, Lublin 1982.  
3. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 
„Communio” 1994. 
4. Katechizm Kościoła Katolickiego. 
5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002. 
6. A. A. Napiórkowski,  Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011. 
7. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Warszawa 1985.   

literatura 
uzupełniająca 

1.S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas (red.), Świętowanie w pluralistycznym 
społeczeństwie, Kraków 2014. 
2.  P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008. 
3. Ł. Kamykowski, Kościół wobec wielości religii, Kraków 1997. 

adres strony www 
zajęć 

jmbudniak@o2.pl 

informacje 
dodatkowe 

Informacja o godzinach konsultacji zamieszczone są na stronach internetowych 
Wydziału  

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji  SM2_w_1 
kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

prof. dr hab. Józef Budniak  

grupa(-y) Magistranci Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu  
wymagania Student przygotowuje samodzielnie plan pracy związany z realizowanym projektem 

mailto:jmbudniak@o2.pl
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merytoryczne magisterskim  
kryteria oceny Ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna, jak i sposób prezentacji zebranej 

literatury .  
Bardzo dobry - student przedstawił plan pracy. Zaprezentował  wszystkie zalecane 
dokumenty Kościoła i literaturę przedmiotu w tym pomocniczą. Treść prezentacji jest 
prawidłowa pod względem merytorycznym i odpowiada założonym celom. 
Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o bardzo dobrej znajomości 
omawianego zagadnienia.  
Dobry- przedstawił plan pracy. Zaprezentował wszystkie zalecane dokumenty Kościoła 
i literaturę przedmiotu. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił jednak 
pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. 
Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury 
dotyczącej omawianego zagadnienia.  
Dostateczny - przedstawił plan pracy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu 
punktach niewystarczający W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy 
merytoryczne. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o 
znajomości poniżej przeciętnej literatury dotyczącej omawianego zagadnienia  
Niedostateczny - przedstawił plan pracy pobieżnie. W treści prezentacji pojawiły się 
liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w czasie dyskusji, 
nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji.  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student oceniany jest w trakcie trwania zajęć seminaryjnych.  

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa  kod 

Ocena ciągła  SM2_w_2 
kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak  

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania merytoryczne Aktywny udział w dyskusji. Wykazanie się umiejętnością łączenia wiadomości z 

różnych dyscyplin (ekumenizm, historia Kościoła, teologia dogmatyczna, teologia 
fundamentalna, eklezjologia, biblistyka) oraz zaangażowanie w prezentowane 
problemy badawcze.  

kryteria oceny Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową. Znajomość 
dokumentów Kościoła, najnowszej literatury przedmiotu, poprawność 
merytoryczna formowanych wniosków, umiejętność łączenia dotychczasowej 
wiedzy z innymi dyscyplinami naukowymi. Aktywność studenta oceniana jest w 
skali ocen od niedostatecznej do bardzo dobrej  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student oceniany jest w trakcie zajęć seminaryjnych   

informacje dodatkowe  
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Nazwa wariantu: 

Teologia pastoralna i liturgika 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocenie podlega przygotowany plan roboczy. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM2_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć W trakcie zajęć kontynuowane są działania przygotowujące studenta do napisania 

pracy magisterskiej. W tym semestrze powinien on (z pomocą promotora)   
sprecyzować już problematykę swoich poszukiwań badawczych, zapoznać się z 
materiałami dotyczącymi problematyki i poszukiwać źródeł do swojej pracy. Działania 
te powinny prowadzić studenta do wstępnego sformułowania tematu pracy i i jej 
struktury. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Zajęcia seminaryjne 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Kontynuowanie kwerendy oraz czytanie i analiza źródeł. 

organizacja zajęć  Spotkanie raz w tygodniu – po 2 godz. 
literatura 
obowiązkowa 

M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999. 
J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica Varsaviensia” 
21(1983) nr 1, ss. 221-258. 
M. Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową, Warszawa 2006. 
H. Seweryniak, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000. 
Teologia pastoralna fundamentalna, t. 1, red. R. Kamiński, Lublin 2000. 
Teologia pastoralna szczegółowa, t. 2, red. R. Kamiński, Lubin 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1969. 
H. E. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Seminarium dyplomowe SM2_w_1 
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kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Umiejętność opracowania fiszek oraz formułowania problemów badawczych. 

kryteria oceny Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i przedstawienia roboczego 
tematu pracy oraz planu. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci systematycznie prezentują znaleziony materiał źródłowy. Do końca 
kwietnia przedstawiają roboczy temat, a do połowy maja roboczą wersję struktury 
pracy. 

informacje dodatkowe  
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Nazwa wariantu: 

Teologia dogmatyczna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Jacek Kempa 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena postępu prac nad projektem magisterskim 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM2_fs_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 zajęć 

Praca seminaryjna nad zagadnieniami formalnymi: robocze referaty, dyskusja, 
ewaluacja projektów. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca nad przygotowaniem projektu magisterskiego, zależna od konkretnego 
indywidualnego etapu. 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

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 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna SM2_w_1 
kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) Jacek Kempa 
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przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Zaliczenie: na podstawie postępu w opracowaniu własnego tematu (zebranie 
literatury, pierwsze próby redakcji) 

kryteria oceny Dobór literatury, metodologiczna poprawność, treściowe pogłębienie. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Indywidualna ocena poziomu metodologicznego i merytorycznego pisemnej pracy 

informacje 
dodatkowe 
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Nazwa wariantu: 

Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena z możliwością podwyższenia za aktywność na zajęciach 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM2_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Jak w opisie modułu 

organizacja zajęć  2 jednostki x 15 tygodni 
literatura 
obowiązkowa 

Bazyliński S., Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, Lublin 2010 [wskazane 
rozdziały] 

literatura 
uzupełniająca 

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. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Praca pisemna SM2_w_1 
kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
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osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Zindywidualizowane i dostosowane do posiadanej wiedzy i umiejętności 
uczestników w zakresie przygotowania do redakcji pracy magisterskiej.  

kryteria oceny Zaliczenie na podstawie spełnienia warunków określonych na początku każdego z 
semestrów. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Oceniane są postępy poświadczone przez przesyłane terminowo poszczególne 
zadania oraz aktywność na seminariach. 

informacje dodatkowe  
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Nazwa wariantu: 

Prawo kanoniczne 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Andrzej Pastwa 
rok akademicki 2015/2016 
Semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena na podstawie zatwierdzonego tematu, sporządzonego planu pracy 
magisterskiej oraz pierwszego punktu pracy  

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM2_fs_1 
prowadzący Andrzej Pastwa 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Sformułowanie tematu, stworzenie planu, przygotowanie pierwszego punktu pracy 
metody 
prowadzenia zajęć 

Zajęcia seminaryjne  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Poszukiwanie tematu pracy magisterskiej; sformułowanie tematu oraz stworzenie 
planu 

organizacja zajęć   
literatura 
obowiązkowa 

Związana z tematem pracy magisterskiej  

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna SM2_w_1 
kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Andrzej Pastwa 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena planu pracy oraz pierwszego punktu pracy  

informacje 
dodatkowe 
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Nazwa wariantu: 

Muzyka kościelna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena ogólna na podstawie stopnia realizacji pracy seminaryjnej. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM2_fs_1 
prowadzący ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Seminarium obejmuje zajęcia z dwóch dziedzin istotnych dla twórczej pracy 

naukowej: metodologicznej i merytorycznej. Część pierwsza dotyczy zagadnień z 
metodyki pisania prac magisterskich w ogólności. Część druga dotyczy zagadnień 
problemowych, związanych z dziedziną muzyki kościelnej w jej wielorakich aspektach. 
Badania naukowe dotyczą głównie studiów nad pieśnią kościelną, działalnością 
muzyków, historią zespołów śpiewaczych itd. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Konsultacje indywidualne 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Poszerzenie wiadomości teoretycznych przez korzystanie z literatury przedmiotu. 
Sformułowanie tematu i opracowanie struktury pracy. 

organizacja zajęć  2 godz. tygodniowo, czwartek 8.00 – 9.30, sala 205/4 
literatura 
obowiązkowa 

E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987; Cantare missam, (w tym 
dokumenty kościelne dotyczące muzyki) oprac. A. Filaber, Warszawa 1993; I. Pawlak, 
Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 
Lublin 2000; 

literatura 
uzupełniająca 

Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek. Katowice 2002. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna SM2_w_1 
kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. prof. dr hab. Antoni Reginek; email: areginek@katowice.opoka.org.pl 

mailto:areginek@katowice.opoka.org.pl
mailto:areginek@katowice.opoka.org.pl
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grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Przedstawienie struktury pracy, szczegółowego projektu poszczególnych 
rozdziałów. 

kryteria oceny Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności 
studenta  w ramach pracy seminaryjnej. Skala ocen: 2−5 (literowo: FX−A)  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja osiągnięć odbywa się w trakcie trwania seminarium. Student musi się 
wykazać realizacją zleconych zadań.  

informacje dodatkowe  
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Nazwa wariantu:  

Homiletyka 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ważona: zaangażowanie w przebieg zajęć – 50%; postęp w 
poszukiwaniach problemu badawczego pracy magisterskiej  – 50% 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wykład, ćwiczenia seminaryjne i dyskusja seminaryjna SM2_fs_1 
prowadzący Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Zagadnienia pogłębiające wiedzę uczestników o specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej teologii homiletycznej oraz przygotowujące do formułowania 
problemu badawczego i do planu jego opracowania 

metody 
prowadzenia zajęć 

bezpośredni przekaz określonej wiedzy stanowiącej przedmiot prowadzonych przez 
studentów badań, dyskusja typu seminaryjnego - dyskusja zaczyna się po 
przedstawieniu na seminarium wyników badań własnych. Biorą w niej udział wszyscy 
studenci, dyskusją kieruje nauczyciel i dokonuje jej podsumowania. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Student pogłębia wiedzę ukierunkowaną przez temat pracy. Opracowanie założeń 
badawczych. Przygotowanie szczegółowego planu pracy magisterskiej. 

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ. 
literatura 
obowiązkowa 

Siwek G., Homiletyka w relacji do teologii pastoralnej, „Studia Pastoralne” 2005, 1, s. 
107–125. 

literatura 
uzupełniająca 

Uzależniona od wybory problematyki badawczej 

adres strony www 
zajęć 

platforma e-learningu: strona wsparcia dydaktyki WTL UŚ 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

ocena wykonania zadań i postępów  w pracy magisterskiej SM2_w_1 

kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk (leszek.szewczyk@interia.pl) 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania Pozytywna ocena z modułu: Seminarium magisterskie z homiletyki 1 
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merytoryczne 

kryteria oceny Średnia ważona: zaangażowanie w przebieg zajęć – 50%; szczegółowy plan pracy 
magisterskiej  – 50% 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu 

informacje dodatkowe  
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Nazwa wariantu: 

Historia Kościoła i patrologia 

1. Informacje ogólne 

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

Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena z przygotowania 
do każdego zajęcia w formie systematycznie redagowanych pisemnych 
opracowań, które będą analizowane i omawiane pod kierunkiem promotora 

informacje dodatkowe miejsce:  s. 303/4 .W indeksie wpisana zostanie ocena końcowa z systematycznie 
redagowanych pisemnych opracowań. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

seminarium magisterskie SM2_fs_1 
prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha andrzej.uciecha@wp.pl 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć 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. 

metody 
prowadzenia zajęć 

Seminarium 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Systematyczna kwerenda bibliograficzna w zakresie tematu przyjętego przez 
prowadzącego i zaproponowanego przez studenta; praca ze źródłową literaturą 
przedmiotu obejmująca samodzielnie przygotowane opracowania analityczno-
syntetyczne  

organizacja zajęć  zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ; czwartek 8.00-9.30, s. 303/4 
literatura 
obowiązkowa 

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. 

literatura 
uzupełniająca 

Wskazana przez nauczyciela przedmiotu 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

prac a pisemna SM2_w_1 

kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

dr hab. Andrzej Uciecha 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 

mailto:andrzej.uciecha@wp.pl
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wymagania 
merytoryczne 

Pozytywne zaliczenie seminarium w semestrze zimowym. Znajomość języka 
łacińskiego w stopniu pozwalającym na lekturę tekstów oryginalnych, znajomość 
bierna języka obcego (angielski, francusku, niemiecki). 

kryteria oceny sformułowanie tytułu jako propozycji do zatwierdzenia przez Radę Wydziału; 
kwerenda źródeł i opracowań; redakcja roboczego wstępu; pozytywna ocena z 
przygotowania do każdego zajęcia w formie systematycznie redagowanych 
pisemnych opracowań, które będą analizowane i omawiane pod kierunkiem 
promotora  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu 

informacje dodatkowe  
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Nazwa wariantu: 

Katolicka nauka społeczna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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. 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM2_fs_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 empirycznym (aktualizacja 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 zajęć 

praca warsztatowa, w grupach, konsultacje indywidualne 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30  

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura literatury przedmiotu, przygotowanie sprawozdań z lektur i stanu 
zaawansowania pracy, formułowanie własnych problemów badawczych i 
teoretycznych, pisanie pracy magisterskiej. 

organizacja zajęć  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). 

literatura 
obowiązkowa 

Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005, stron 639. 

literatura Mały Teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, Wyd. Księgarni św. Jacka, 

mailto:arkadiusz.wuwer@us.edu.pl
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uzupełniająca Katowice 2007, stron 168. 
adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna SM2_w_1 
kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Student powinien wykazać zaangażowanie badawcze w pisanie pracy magisterskiej.  

kryteria oceny (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. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student IV roku przedstawia ostateczny i szczegółowy konspekt pracy oraz co 
najmniej jeden jej rozdział. 

informacje 
dodatkowe 
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Nazwa wariantu: 

Liturgika i teologia pastoralna 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia takich faktorów, jak: postępy w robieniu kwerendy niezbędnej do 
tworzenia pracy magisterskiej; sposób dzielenia się z pozostałymi członkami 
seminarium rosnącą kwerendą w obszarze objętym pracą magisterską; ogólny 
postęp w pracy nad pracą magisterską 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Seminarium magisterskie SM2_fs)1 
prowadzący Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
treści zajęć Moduł Seminarium magisterskie 2 pogłębia wiedzę uczestników o specyfice 

przedmiotowej i metodologicznej w zakresie właściwym dla seminarium 
zatytułowanym „Liturgika i teologia pastoralna” oraz przygotowuje do formułowania 
problemu badawczego i do planu jego opracowania 

metody 
prowadzenia zajęć 

Metodą na prowadzenie zajęć będzie dialog ze studentami, mający na celu dzielenie 
się postępami w precyzowaniu planu pracy magisterskiej i początkami pisania 
pierwszego jej rozdziału. Drugi semestr IV roku studiów powinien się zakończyć 
zredagowaniem pierwszego rozdziału pracy magisterskiej 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

45 

opis pracy własnej 
studenta 

Studenci kontynuują systematyczny kontakt z literaturą liturgiczno-pastoralną (w 
postaci monografii liturgiczno-pastoralnych i artykułów w czasopismach liturgicznych i 
pastoralnych), do rozczytują się w niej i tworzą konieczną oraz dobrze sporządzoną 
kwerendę 

organizacja zajęć  Seminaria odbywać się będą raz w tygodniu, w każdy czwartek, w wymiarze dwóch 
godz. (od 8.00 do 10.30).  

literatura 
obowiązkowa 

W dalszym ciągu istotne będzie rozczytywanie się w dokumentach Kościoła na tematy 
liturgiczno-pastoralne; w hasłach encyklopedycznych i leksykalnych o tematyce 
liturgiczno-pastoralnej 

literatura 
uzupełniająca 

Koniczne będzie tworzenie wykazu bibliografii o profilu liturgiczno-pastoralnym, 
sporządzanego na podstawie wyszukanych w bibliotece i studiowanych artykułów i 
monografii związanych problemowo z opracowywanym tematem pracy magisterskiej 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 
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nazwa kod 

Postępy w pisaniu pierwszego rozdziału pracy magisterskiej SM2_w_1 

kod(-y) zajęć  SM2_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 

grupa(-y) studenci zapisani na to seminarium 
wymagania 
merytoryczne 

Studenci muszą pogłębiać swe zainteresowanie problematyką liturgiczno-pastoralną i 
wchodzić coraz bardziej merytorycznie w zagadnienia związane szczególnie z 
pierwszym rozdziałem pracy magisterskiej 

kryteria oceny Kryterium oceny będą stanowiły postępy, jakie studenci będą czynili na drodze 
budowania treści pierwszego rozdziału pracy magisterskiej 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja będzie się dokonywać stopniowo, ze spotkania na spotkania, na których 
studenci będą referowali swoje postępy we wspomnianym wyżej budowaniu treści 
pierwszego rozdziału pracy magisterskiej 

informacje 
dodatkowe 
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rok III i IV 

sylabusy modułu:  

Moduł monograficzny (11-TS-12-MF) 

 Język hebrajski – morfologia cz. 1 

 Język hebrajski – morfologia cz. 2 

 Proseminarium 

 Świat mediów. Wybrane metody i techniki manipulacji medialnej – część I 

 Świat mediów. Wybrane metody i techniki manipulacji medialnej – część II 

 Zadania stojące przed duszpasterstwem młodzieży w Polsce w perspektywie nowej ewangelizacji 

 Znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa w teologicznopastoralnej refleksji 

 Heil erfahren in den Sakramenten 

 Dekalog w dzisiejszej kulturze medialnej 

 Znaczenie odpowiedzialności w czasach „dyktatury relatywizmu” 

 Chrześcijaństwo w Japonii 

 Kobieta w dziele misyjnym 

 Sobór Watykański II a rozwój współczesnej teologii 

 Język grecki Septuaginty 

 Jezus w Galilei – historia i teologia 

 Lux ex Silesia Superiore - główne postaci Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku XIX-XX wieku 

 Ślązacy w Ziemi Świętej (XVIII-XX wiek) 

 „Czyściec” ks. Rudolfa Adamczyka. Relacje Kościół – państwo w PRL 

 Proseminarium 

 Twórcy zbiorów śpiewów kościelnych na Śląsku w XIX i XX wieku 

 Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym 

 Ortodoksja, herezja i prądy heterodoksyjne w starożytnym Kościele 

 Polemika z manicheizmem w pismach ojców Kościoła 

 Psychologia religii 

 Zasada pomocniczości – teoria i zastosowanie 

 La Révélation chrétienne comme un mystère de parole et de silence de Dieu 

 La rifirma liturgica del Concilio Vaticano II – un evento ancora da scoprire e da continuare 
nell’odierno contesto storico: 50 anni dopo la sua chiusura 

 Psychologia i liturgia: sztuka przeżywania liturgii przez poszczególnych jej uczestników oraz 
stosowne w niej uczestnictwo 
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Tytuł ćwiczeń fakultatywnych:  

Język hebrajski – morfologia cz. 1 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek (II tydzień), 14:00-15:30 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

ćwiczenia MF_fs_3 
prowadzący ks. dr Maciej Basiuk 
grupa(-y)  
treści zajęć Fonetyka i ortografia hebrajska. Znaki spółgłoskowe i samogłoskowe. Morfologia 

rodzajnika. Rzeczownik: rodzaj, liczba. Przyimki i przyrostki zaimkowe. Przymiotniki i 
imiesłowy. Słownictwo towarzyszące wyjaśnieniom gramatycznym. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

wykonywanie zadań zleconych w czasie ćwiczeń do pracy własnej 

organizacja zajęć  według podanego planu zajęć 
literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, 
Warszawa 1999.  
G. Deiana, A. Spreafico, S. Bazyliński, Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej, 
Warszawa 2001. 
M. Tomal, Język hebrajski biblijny, Warszawa 2000. 
T.O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego, Lublin 2011. 
W. Jonczyk, Praktyczne wprowadzenie do języka hebrajskiego Starego Testamentu, 
Kraków 2011. 
K. Siwek, Biblijny język hebrajski. Kurs podstawowy i średni, Warszawa 2013. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

test MF_w_1 

kod(-y) zajęć  MF_fs_3 
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osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr Maciej Basiuk 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Opanowanie treści podanych na ćwiczeniach oraz w zadaniach zleconych do pracy 
własnej 

kryteria oceny Do zaliczenia testu należy rozwiązać więcej niż połowę zadań 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Krótkie testy (ok. 5-10 min.) na początku poszczególnych zajęć z przerobionego 
wcześniej materiału 

informacje dodatkowe ocena końcowa z ćwiczeń fakultatywnych: średnia arytmetyczna z ocen 
poszczególnych testów; obecność i aktywny udział w wykładach mogą podwyższyć 
ocenę 
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Tytuł ćwiczeń fakultatywnych:  

Język hebrajski – morfologia cz. 2 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

ćwiczenia MF_fs_3 
prowadzący ks. dr Maciej Basiuk 
grupa(-y)  
treści zajęć Koniugacja czasownika mocnego. Proste związki frazeologiczne i zdania. Słownictwo 

towarzyszące wyjaśnieniom gramatycznym. 
metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

wykonywanie zadań zleconych w czasie ćwiczeń do pracy własnej 

organizacja zajęć  według podanego planu zajęć 
literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, 
Warszawa 1999.  
G. Deiana, A. Spreafico, S. Bazyliński, Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej, 
Warszawa 2001. 
M. Tomal, Język hebrajski biblijny, Warszawa 2000. 
T.O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego, Lublin 2011. 
W. Jonczyk, Praktyczne wprowadzenie do języka hebrajskiego Starego Testamentu, 
Kraków 2011. 
K. Siwek, Biblijny język hebrajski. Kurs podstawowy i średni, Warszawa 2013. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

test MF_w_1 

kod(-y) zajęć  MF_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 

ks. dr Maciej Basiuk 
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weryfikację 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Opanowanie treści podanych na ćwiczeniach oraz w zadaniach zleconych do pracy 
własnej 

kryteria oceny Do zaliczenia należy rozwiązać więcej niż połowę zadań 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Krótkie testy (ok. 5-10 min.) na początku poszczególnych zajęć z przerobionego 
wcześniej materiału 

informacje dodatkowe ocena końcowa z ćwiczeń fakultatywnych: średnia arytmetyczna z ocen 
poszczególnych testów; obecność i aktywny udział w wykładach mogą podwyższyć 
ocenę 
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Tytuł ćwiczeń fakultatywnych:  

Proseminarium 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

Nazwa:  kod 

ćwiczenia MF_fs_3 
prowadzący ks. dr Damian Bednarski, d.bednarski@us.edu.pl 
grupa(-y) pastoralna/nauczycielska i ogólna 
treści zajęć Część pierwsza: Obrona pracy magisterskiej: 

Temat I: Przed obroną pracy 
Temat II: Recenzja pracy magisterskiej 
Temat III: W czasie i po obronie pracy 
Część druga: Treść opracowania: 
Temat I: Ustalenie dziedziny i problematyki badawczej 
Temat II: Temat i tytuł pracy 
Temat III: Spis treści i wykaz skrótów 
Temat IV: Wstęp 
Temat V: Zakończenie 
Temat VI: Konstrukcja rozdziału 
Temat VII: Styl i język pracy 
Temat VIII: Podkreślenia, pogrubienia, spacje i kursywy – wybór formy czasowników  
Część trzecia: Tekst opracowania: 
Temat I: Układ pracy i tekstu 
Temat II: Grafika 
Temat III: Cytaty i sposoby cytowania 
Temat IV: Aneks 
Temat V: Przypisy 
Temat VI: Bibliografia 

metody 
prowadzenia zajęć 

Praca z tekstem. Ćwiczenia 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu.  
Praca ze wskazanymi tekstami do ćwiczeń – wyrobienie nawyku prawidłowego 
cytowania źródeł i opracowań. 
Umiejętność doboru tematów prac dyplomowych i klasyfikacji materiałów 
archiwalnych oraz opracowań książkowych i artykułów prasowych. 
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organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem 
w gmachu WTL UŚ. 

literatura 
obowiązkowa 

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia 2000; 
Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomowa lub doktorską: wybór  
tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998;  
Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, 
Gniezno 1995; 
Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002; 
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003 (wyd. 5); 
Wojcik K., Piszę pracę magisterską – przewodnik dla autorów akademickich prac 
promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

Uzgodniona z prowadzącym zajęcia 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa:  kod 

test MF_w_1 
kod(-y) zajęć  MF_fs_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr Damian Bednarski, d.bednarski@us.edu.pl 

grupa(-y) pastoralna/nauczycielska i ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

test z przyswojenia wiadomości przekazywanych podczas ćwiczeń 

kryteria oceny Zrozumienie sposobu budowania przypisów i zapisywania ich ciągu 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Test i ocena ze strony nauczyciela przedmiotu 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Świat mediów. Wybrane metody i techniki manipulacji medialnej – 
część I 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Bogdan Biela 
treści zajęć Zauważamy fakt olbrzymiego wpływu mediów na otaczającą nas rzeczywistość. 

Przejawia się on w szczególności w kształtowaniu naszej wiedzy i wyobrażeń, 
poglądów i sympatii w każdej możliwej sprawie. Toteż pierwszym postulatem, jaki 
kierujemy w stronę mediów - a zarazem ich obowiązkiem - jest rzetelność, czyli stanie 
w prawdzie. Od stania w prawdzie uzależniona jest wolność naszych decyzji (np. 
wyborczych), także w tym sensie, że mogą być one prawdziwie wolne i słuszne tylko 
wtedy, gdy podejmujemy je na podstawie prawdziwych informacji. Minęły czasy 
topornej propagandy czy manipulacji. Jej współczesne formy, podejmowane przez 
nieuczciwe media, są bardzo wysublimowane. Obecnie podstawowym celem 
manipulacji medialnej jest nie tylko doraźne wprowadzenie odbiorcy w błąd - nie tylko 
przekonanie go, że podawany mu fałsz jest prawdą. Współczesne formy propagandy 
są wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe. Ich celem jest możliwie trwałe 
przywiązanie odbiorcy do określonych postaw i poglądów wykreowanych przez 
propagandzistów. W tym kontekście niesłychanie istotne jest poznanie świata 
manipulacji ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik manipulacji medialnej. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Udział w wykładzie oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu 

literatura 
obowiązkowa 

Z. Bauer i E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000. 
J. Kossecki, Granice manipulacji, Warszawa 1986. 
P. Hahne., Siła manipulacji, Warszawa 1997. 
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996. 
A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1995. 

literatura 
uzupełniająca 

A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000. 
M. Szulczewski, Informacja i współdziałanie, Warszawa 1982. 
M. Warecki, Wojciech Warecki, Woda z mózgu. Manipulacja w mediach, Fronda, 
Warszawa 2011. 
M. Rewera (red.), Prawda w mediach, Maternus Media, Tychy 2008. 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 236 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

E. Aronson., Człowiek istota społeczna. Manipulacja i perswazja, Warszawa 1995. 
Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny ocena wygłoszonego referatu na temat zadanego zagadnienia.  
przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje dodatkowe  

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 237 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Tytuł wykładu monograficznego: 

Świat mediów. Wybrane metody i techniki manipulacji medialnej – 
część II 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Bogdan Biela 
treści zajęć Zauważamy fakt olbrzymiego wpływu mediów na otaczającą nas rzeczywistość. 

Przejawia się on w szczególności w kształtowaniu naszej wiedzy i wyobrażeń, 
poglądów i sympatii w każdej możliwej sprawie. Toteż pierwszym postulatem, jaki 
kierujemy w stronę mediów - a zarazem ich obowiązkiem - jest rzetelność, czyli stanie 
w prawdzie. Od stania w prawdzie uzależniona jest wolność naszych decyzji (np. 
wyborczych), także w tym sensie, że mogą być one prawdziwie wolne i słuszne tylko 
wtedy, gdy podejmujemy je na podstawie prawdziwych informacji. Minęły czasy 
topornej propagandy czy manipulacji. Jej współczesne formy, podejmowane przez 
nieuczciwe media, są bardzo wysublimowane. Obecnie podstawowym celem 
manipulacji medialnej jest nie tylko doraźne wprowadzenie odbiorcy w błąd - nie tylko 
przekonanie go, że podawany mu fałsz jest prawdą. Współczesne formy propagandy 
są wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe. Ich celem jest możliwie trwałe 
przywiązanie odbiorcy do określonych postaw i poglądów wykreowanych przez 
propagandzistów. W tym kontekście niesłychanie istotne jest poznanie świata 
manipulacji ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik manipulacji medialnej. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Udział w wykładzie oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu 

literatura 
obowiązkowa 

Z. Bauer i E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000. 
J. Kossecki, Granice manipulacji, Warszawa 1986. 
P. Hahne., Siła manipulacji, Warszawa 1997. 
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996. 
A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1995. 

literatura 
uzupełniająca 

A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000. 
M. Szulczewski, Informacja i współdziałanie, Warszawa 1982. 
M. Warecki, Wojciech Warecki, Woda z mózgu. Manipulacja w mediach, Fronda, 
Warszawa 2011. 
M. Rewera (red.), Prawda w mediach, Maternus Media, Tychy 2008. 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 238 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

E. Aronson., Człowiek istota społeczna. Manipulacja i perswazja, Warszawa 1995. 
Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny ocena wygłoszonego referatu na temat zadanego zagadnienia.  
przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje dodatkowe  

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 239 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Tytuł wykładu monograficznego: 

Zadania stojące przed duszpasterstwem młodzieży w Polsce w 
perspektywie nowej ewangelizacji 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_2 

prowadzący ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary 
treści zajęć W wykładach przedstawione zostaną najważniejsze aktualne problemy 

duszpasterstwa młodzieży w Polsce w korelacji z nową ewangelizacją. Badania 
pastoralne przeprowadzone zostaną w oparciu o posoborową teologię i socjologiczno-
psychologiczną wizję środowiska młodzieży polskiej. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Zdobytą w trakcie wykładów wieloaspektową wiedzę na temat znaczenia nowej 
ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży, student pogłębi przez samodzielną 
lekturę publikacji, zaproponowanej przez wykładowcę. 

literatura 
obowiązkowa 

Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000. 
Kalinowski M., Duszpasterstwo młodzieży, w: Duszpasterstwo specjalne, red. R. 
Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998, s. 21-38. 
Łuczak H., Posługa duszpasterska wśród młodzieży polskiej, Wrocław 1994. 
Mariański J., Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian 
społecznych, Lublin 2008. 
Mickiewicz F., Wspólnota uczniów Jezusa. Powołanie – formacja – posłannictwo, Ząbki 
2008. 
Pawlina K., Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, Warszawa 1995. 
Przyczyna H., Teologia ewangelizacji, Kraków 1992. 
Zaręba S. H., W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej 
młodzieży, Warszawa 2008.  

literatura 
uzupełniająca 

Bednarski F., Wychowanie młodzieży dorastającej, Warszawa 2000. 
Hemmerle K., Młodzież a Kościół, „Communio” 3 (1983) nr 4, s. 51-62. 
Prado Flores J.H., Jak ewangelizować ochrzczonych, Łódź 1993. 
Rusiecki M., Dojrzali bądźcie, Kielce 1992. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Student zainteresowany powyższą tematyką powinien posiadać ogólną wiedzę z 
teologii pastoralnej i teologii ewangelizacji. 

kryteria oceny Uczestnictwo na zajęciach oraz pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje dodatkowe  
 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 241 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Tytuł wykładu monograficznego: 

Znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa w teologicznopastoralnej 
refleksji 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_2 

prowadzący ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary 
treści zajęć Wykład skupia się wokół następujących treści: 

Małżeństwo w zamyśle Boga Stwórcy. 
Małżeństwo w Misterium Chrystusa. 
Małżeństwo w Misterium Kościoła. 
Małżeństwo w Misterium eschatycznego Przymierza. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Wiedzę na temat sakramentu małżeństwa jako źródła zaistnienia jednorazowej 
komunii małżonków z Bogiem, przez zanurzenie ich oblubieńczej miłości w doskonałą 
miłość Boga, posiądzie student  nie tylko przez uczestnictwo w wykładach, ale także 
poprzez samodzielną lekturę na ten temat, zaproponowaną przez wykładowcę. 

literatura 
obowiązkowa 

Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Watykan 1981.  
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008. 
Lubowicki K., Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2007. 
Mariański J., Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w 
świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003. 
Nosowski Z., Parami do nieba. Małżeńska droga świętości, Warszawa 2004. 
Obrzędy sakramentu małżeństwa. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, 
Katowice 2003. 
Skreczko A., Rodzina Bogiem silna, Białystok 2004.  
Wyżlic M., Czaja A. (red.), W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa, Lublin 
2010. 

literatura 
uzupełniająca 

Fumagalli A., Mówił do nich w przypowieściach. Katechezy o małżeństwie i rodzinie, 
Kraków 2007. 
Góralski W., Wokół małżeństwa kanonicznego, Lublin 1993. 
Jeżyna K., Zadykowicz T. (red.), Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie 
moralne Kościoła, Lublin 2006. 
Misiurek J., Słomka W., Małżeństwo – przymierze miłości, Lublin 1995. 

adres strony www  



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 242 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

zajęć 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Student zainteresowany powyższą tematyką powinien posiadać ogólną wiedzę z 
socjologii, psychologii, teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin. 

kryteria oceny Uczestnictwo na zajęciach oraz pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje dodatkowe  

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 243 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Tytuł wykładu monograficznego: 

Heil erfahren in den Sakramenten 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary 
treści zajęć Die Vorlesung konzentriert sich an folgenden Themen: Grundriss einer Theologie der 

Sakramentenfeiern. Die Feier der christlichen Initiation. Liturgie und Theologie der 
Eucharistie. Symbole, Rituale und sakramentale Handlungen: didaktische Aspekte. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Das erforderliche Wissen zum Thema “ Heil erfahren in den Sakramenten“ kann sich 
der Student durch die Teilnahme an Vorlesungen und Lektüre der vom 
Hochschullehrer vorgeschlagenen Titel aneignen.   

literatura 
obowiązkowa 

Kunzler M., Die Liturgie der Kirche, Paderborn 1995. 
Ratzinger J., Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründung christlicher 
Existenz, Freiburg i. Br. 2008.   
Schneider Th., Zeichen der Nöhe Gottes. Grundriß der Sakramententheologie, Mainz 
1998.  
Tilich P., Symbol und Wirklichkeit, Göttingen 1986. 

literatura 
uzupełniająca 

Katechismus der Katholischen Kirche Oldenbourg 1993. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Jeder Student, der sich für diese Thematik interessiert, sollte das Grundwissen 
über Dogmatik, Liturgie und Pastoraltheologie besitzen.  

kryteria oceny Die Voraussetzung für das Bestehen der Vorlesung ist eine regelmäßige Teilnahme 
an dieser Vorlesung. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje dodatkowe  



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 244 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Tytuł wykładu monograficznego: 

Dekalog w dzisiejszej kulturze medialnej 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_2 

prowadzący ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż 
treści zajęć Treść wykładu składa się czterech części; 

Pierwsza -  skupia się wokół zagadnień wprowadzających. Obejmują one przede 
wszystkim „moralność objawioną jako dar Boży i odpowiedź człowieka”. Jest to 
wprowadzenie z zapomnianą już dziś Soborową koncepcję moralności. 
Druga – cześć obejmuje znaczenie „Dekalogu” interpretowanego 
nowotestamentalnie.  Jest to również związane z prezentacją „kryteriów” biblijnych 
koniecznych w refleksji moralnej dzisiejszego człowieka („wyjaśnienie”, „dane 
biblijne”, „ukierunkowanie do świata”. 
 Trzecia część wykładu jest przedstawieniem kilkunastu szczegółowych kwestii 
moralnych dzisiejszego człowieka w oparciu o wciąż aktualny „Dekalog” K. 
Kieślowskiego, Scenariusze, Verba, Chotomów 1990. 
  Czwarta część – to analiza dostarczonych przez studentów treści „sondaży” 
dziennikarskich związanych ze znajomością „Dekalogu” przez dzisiejszego człowieka.      

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

W szczególności – student – na podstawie przedstawionego przez wykładowcę 
propozycji – zapoznaje się z podstawowymi  „sposobami” i „strukturami” 
konstruowania i  przeprowadzenia „sondaży” w większych zbiorowiskach ludzkich  
Nowością metodologiczną wykładu jest też prezentacja „kazusów moralnych” 
zawartych w „Dekalogu” Kieślowskiego. 

literatura 
obowiązkowa 

Seweryn Rosik, Dekalog jako norma moralności, Księgarnia św. Wojciech, Poznań 
1997. 
Alois Kraxner, Dekalog drogą do wolności, Wyd. „Homo Dei”, Kraków 1995. 
Andre Chouraquii, Dziesięć przykazań dzisiaj, Pax, Warszawa 2002. 
Antoni Kępiński, Dekalog, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004. 
Henryk Muszyński, Dekalog, Gaudentinum, Gniezno 1995. 

literatura 
uzupełniająca 

Stanisław Klimoszewski, Dekalog – pomoce do katechez i homilii, Wydawnictwo Księży 
Marianów 2003. 
Henryk Turkanik, Dekalog (rozważania), Wydawnictwo Łaska i Pokój, Warszawa 1988.  

adres strony www  
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zajęć 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Pierwsze – wymaganie – dotyczy dobrego zapoznania się z oryginalnym tekstem 
Dekalogu Starotestamentalnego 
Drugie – dotyczy znajomości „porównawczej” Chrystusowego przesłania 
moralnego z Mt 5,1-5,48. 
Trzecie – dotyczy dobrej znajomości interpretacji Dekalogu przez Jana Pawła w 
„Veritatis splendor”.     

kryteria oceny Dwa są kryteria oceniania. 
Pierwsze – to aktywność studyjna uczestników wykładu w prowadzonych 
zajęciach. Zawsze studenci mają „piętnaście minut” na zadawanie pytań i stawianie 
wniosków. Jest to „wysoko” oceniane. 
Drugie kryterium – to kryterium sprawdzenia wiedzy studentów. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Do zaliczenia końcowej oceny modułu brane są łącznie cztery elementy naukowo-
dydaktyczne: 
1. systematyczny udział w wykładach 
2. w części wykładu zatytułowanej: „Problemy dzisiejszej kultury” – każdy ze 
studentów stawia „odkrywcze pytania” wykładowcy; 
3. „sondaż dziennikarski” przeprowadzony przez studenta o świadomości i wadze 
„Dekalogu” u dzisiejszych ludzi; 
4. „Rozmowa zaliczeniowa” ze studentem przed wpisem do indeksu. 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Znaczenie odpowiedzialności w czasach „dyktatury relatywizmu” 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_2 

prowadzący ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż 
treści zajęć Treść wykładu składa się czterech części; 

Pierwsza -  skupia się wokół zagadnień wprowadzających. Obejmują one przede 
wszystkim „moralność objawioną jako dar Boży i odpowiedź człowieka”. Jest to 
wprowadzenie z zapomnianą już dziś Soborową koncepcję moralności. 
Druga – cześć obejmuje znaczenie „Dekalogu” interpretowanego 
nowotestamentalnie.  Jest to również związane z prezentacją „kryteriów” biblijnych 
koniecznych w refleksji moralnej dzisiejszego człowieka („wyjaśnienie”, „dane 
biblijne”, „ukierunkowanie do świata”. 
 Trzecia część wykładu jest przedstawieniem kilkunastu szczegółowych kwestii 
moralnych dzisiejszego człowieka w oparciu o wciąż aktualny „Dekalog” K. 
Kieślowskiego, Scenariusze, Verba, Chotomów 1990. 
  Czwarta część – to analiza dostarczonych przez studentów treści „sondaży” 
dziennikarskich związanych ze znajomością „Dekalogu” przez dzisiejszego człowieka.      

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

 

literatura 
obowiązkowa 

Papieska Rada lustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005. 
Baczyński A., Drożdż, M. (red), Wartość mediów – od wyzwań do szans, Biblos, Tarnów 
2012. 
Drożdż M, Fiut I. (red), Człowiek w świecie mediów, Jedność, Kielce 2012. 
Filek J. Filozofia odpowiedzialności. Teksty źródłowe, Wyd. UJ, Kraków 2004. 
Mycek S., Człowiek i odpowiedzialność, Sandomierz 2006. 
Piegsa J., Człowiek - istota moralna. T. 1: Teologia moralna fundamentalna, Opole 
2002. 
Piegsa J., Człowiek - istota moralna. t. 2: Religijne podstawy moralności. Wiara - 
nadzieja - miłość, Opole 2002. 
Piegsa J., Człowiek - istota moralna. T. 3: Prawda i wierność. Godność życia ludzkiego. 
Prawo do życia i ochrona życia. Płciowość jako dar i zadanie, Opole 2000. 

literatura 
uzupełniająca 

Sutor B., Etyka polityczna, Warszawa 1995. 
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Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. I-II, Kraków 1982. 
Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1984. 
Wolsza K. (red.), Współczesne dylematy etyczne, Opole 2005.  
Wojtyła K., O istocie człowieka, Kraków 1999. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Wymagana jest dobra znajomość pracy pt. „Jak żyć odpowiedzialnie w 
nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość 
społeczna”, red. A. Wuwer, Piekary 2007. 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Do zaliczenia końcowej oceny modułu brane są łącznie trzy  elementy naukowo-
dydaktyczne: 
a). Regularny udział w wykładach 
b). W części wykładu zatytułowanej: „Problemy odpowiedzialności” – każdy ze 
studentów powinien postawić nowe i „odkrywcze pytania” wykładowcy; 
c).  Ważna jest znajomość (nieznanej w kulturze masowej!) „filozofii 
odpowiedzialności” w XX wieku. 
d). „Rozmowa zaliczeniowa” ze studentem przed wpisem do indeksu. 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Chrześcijaństwo w Japonii 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. prof. dr hab. Jan Górski 
treści zajęć Shinto; początki chrześcijaństwa; Kościół w Japonii; zagadnienia inkulturacyjne; dialog 

z religiami; wybrane zagadnienia. 
liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca w oparciu o zalecaną literaturę 

literatura 
obowiązkowa 

W.M. Macek, Ewangelizacja Japonii, Warszawa 2013; J. Różański (red.), Ecclesia in 
Asia, Warszawa 2004; Zeszyty Misjologiczne ATK, t. III , 1978 

literatura 
uzupełniająca 

Guidelines on Interreligious Dialogue for Church in Japan, Tokyo 2009 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Znajomość problematyki przedstawianej na wykładach oraz w literaturze 

kryteria oceny Ocena z kolokwium 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach oraz w 
literaturze 

informacje dodatkowe 50% kolokwium ustne 
50% prezentacja 
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Kobieta w dziele misyjnym 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. prof. dr hab. Jan Górski 
treści zajęć Kobiety w Biblii; pierwsze misjonarki; polskie misjonarki; współczesne zadania 

misjonarek; święte misjonarki. 
liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca w oparciu o zalecaną literaturę 

literatura 
obowiązkowa 

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio; Jan Paweł II, List Mulieris dignitatem 

literatura 
uzupełniająca 

S.E. Smith, Women in Mission, NY 2007 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Znajomość problematyki przedstawianej na wykładach oraz w literaturze 

kryteria oceny Ocena z kolokwium 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach oraz w 
literaturze 

informacje dodatkowe 50% kolokwium ustne 
50% prezentacja 
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Sobór Watykański II a rozwój współczesnej teologii 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Jacek Kempa 
treści zajęć Wykład obejmuje przedstawienie nurtów w teologii, które stanowiły przygotowanie 

Vaticanum II, następnie tendencji teologicznych samego Soboru, a w końcu 
kierunków, które należy uznać za efekty soborowej odnowy. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

uczestnictwo w wykładach, lektura tekstów 

literatura 
obowiązkowa 

Sobór Watykański II : konstytucje, dekrety, deklaracje. 
K. Wenzel, Mała historia Soboru Watykańskiego II, Kraków 2007. 
Kerr, F., Katoliccy teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej, tłum. 
A. Wojtasik, Kraków 2011. 

literatura 
uzupełniająca 

K. Wojtyła, U podstaw odnowy : studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1988 
R. Winling, Teologia współczesna, tłum. K. Kisielewska-Sławińska, Kraków 1990. 
Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. I-III, red. J. Majewski, J. Makowski, 
Warszawa 2003-2006. 
J. O’Malley, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, przekł. Andrzej 
Wojtasik, Kraków 2011. 
Wierność i aggiornamento. Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II, red. G. Kucza, 
Katowice 2006. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

wiedza na temat rozwoju teologii XX w., umiejętność wskazania kluczowych 
trendów, znajomość głównych tematów dokumentów soboru watykańskiego II, 
umiejętność wskazania ich wpływu na rozwój teologii 

kryteria oceny obecność na zajęciach, stopień opanowania wiedzy, umiejętność orientacji w 
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problematyce współczesnej teologii – na podstawie wykładu i zadanej lektury 
przebieg procesu 
weryfikacji 

zaliczenie ustne 

informacje dodatkowe  
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Tytuł ćwiczeń fakultatywnych:  

Język grecki Septuaginty 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek (II tydzień), 14:00-15:30 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

ćwiczenia MF_fs_3 
prowadzący ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ (15 godz.) 
grupa(-y)  
treści zajęć Utrwalenie wiadomości z morfologii i składni greki biblijnej z rozszerzeniem 

słownictwa oraz wprowadzenie w samodzielną lekturę wybranych tekstów 
narracyjnych Septuaginty z umiejętnością rozpoznawania związków składniowych 
charakterystycznych dla tekstów będących przekładami z języka hebrajskiego i 
aramejskiego. 

metody 
prowadzenia zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

wykonywanie zadań zleconych w czasie ćwiczeń do pracy własnej 

organizacja zajęć  według podanego planu zajęć 
literatura 
obowiązkowa 

Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i 
apokryfami, tł. i oprac. R. Popowski, Warszawa 2013 

literatura 
uzupełniająca 

Conybeare F. C., Stock St. George, Grammar of Septuagint Greek. With Selected 
Reading, Vocabularies and Updated Indexes, Michigan 2010. 
Paciorek A., Elementy składniowe biblijnego języka greckiego, Kielce 2001. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

test MF_w_1 

kod(-y) zajęć  MF_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ 

grupa(-y)  
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wymagania 
merytoryczne 

Opanowanie treści podanych na ćwiczeniach oraz w zadaniach zleconych do pracy 
własnej 

kryteria oceny Do zaliczenia testu należy rozwiązać więcej niż połowę zadań. Ocena końcowa: 
średnia z ocen poszczególnych testów; obecność i aktywny udział w zajęciach 
podwyższają ocenę 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Krótkie testy (ok. 5-10 min.) na początku poszczególnych zajęć z przerobionego 
wcześniej materiału 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Jezus w Galilei – historia i teologia 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab., prof. UŚ Artur Malina 
treści zajęć Wprowadzenie do religijnej, społecznej, politycznej sytuacji w Galilei w czasach Jezusa. 

Egzegeza w kontekście wybranych tekstów ukazujących związek osoby i dzieła Jezusa z 
Galileą, a zwłaszcza pierwszego okresu publicznej działalności Jezusa, nauczania o 
bliskości panowania Bożego, egzorcyzmów jako znaku nadejścia tego panowania, 
ucztowania z grzesznikami i gromadzenie się tłumów wokół Niego. Zobacz też 
wprowadzenie wykładu w informacjach dodatkowych. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura z Ewangelii Marka rozdziałów 1-8 oraz paraleli synoptycznych oraz praca ze 
wskazaną literaturą obowiązkową poszerzającą wiedzę z wykładów 

literatura 
obowiązkowa 

Malina A., Ewangelia według św. Marka, część 1: 1, 1 – 8, 26. Wstęp – przekład z 
oryginału – komentarz, Częstochowa 2013, s. 110-218. 
Sanders E.P., Życie Jezusa, w: Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia 
początków oraz wczesnego rozwoju, red. H. Shanks, Warszawa 2013, s. 89-147. 

literatura 
uzupełniająca 

Czajkowski M., Galilejskie spory Jezusa. Struktura kerygmatyczna Mk 2,1–3,6, 
Warszawa 1997.  
Meier J.P., Jezus, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. 
Murphy, Warszawa 2001, s. 2035-2053. 
Theissen G., Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, Kraków 2004. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Wprowadzenie do wykładu: 
Po chrzcie przyjętym od Jana Jezus wraca do Galilei. To samo czyni po 
zmartwychwstaniu, według Mateusza i Jana; przyszłe spotkanie z uczniami w Galilei 
zapowiada według Marka, ale nie udaje się tam według Łukasza. Jakie znaczenie dla 
interpretacji Jego osoby i dzieła ma ten związek z tym regionem?  Pierwszego okresu 
publicznej działalności Jezusa nie należy interpretować bez uwzględnienia religijnej, 
społecznej, politycznej sytuacji w Galilei. Czy w czasach Jezusa była ona tak napięta i 
burzliwa, jak sugerują świadectwa nowotestamentowe oraz pozabiblijne z  drugiej 
połowy I wieku? „Galilejczycy od dziecka zaprawiają się do wojny, zawsze było ich 
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dużo i nigdy nie brakowało ani mężom odwagi, ani krainie mężów” (Józef Flawiusz, 
Wojna Żydowska 3,42). „W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o 
Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar” (Łk 13,1). Jezus jest 
oskarżony przed Piłatem o prowokowanie niepokojów od tego regionu: „Lecz oni 
nastawali i mówili: «Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie 
rozpoczął, aż dotąd». Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest 
Galilejczykiem” (Łk 23,5-6). 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie pisemne i/lub ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Znajomość materialna tekstu Ewangelii Marka rozdziały 1-8 oraz paraleli 
synoptycznych 

kryteria oceny Ocenie będzie podlegała materialna znajomość Ewangelii Marka oraz – w 
przypadku niezaliczenia sprawdzianu w terminie wyznaczonym jako pierwszy – 
także znajomość wybranej lektury uzupełniającej. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Dla formy pisemnej: Student otrzymuje pięć fragmentów do zidentyfikowania 
miejsca ich występowania. 
Dla formy ustnej: Student otrzymuje dwa pytania związane z tematem wybranej 
lektury uzupełniającej. 

informacje dodatkowe W przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności weryfikacja w formie 
ustnej lektury jednej z pozycji podanych w literaturze uzupełniającej 
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Lux ex Silesia Superiore - główne postaci Kościoła katolickiego na 
Górnym Śląsku XIX-XX wieku 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa   

wykład MF_fs_2 
prowadzący Ks. prof. Jerzy Myszor  
treści zajęć Wykład składa się z 15 jednostek wykładowych: 

Tematyka wykładów: 
1. Ks. Józef Szafranek – polityk  
2. Biskup Melchior Diepenbrock, biskup Henryk Foerster  – duszpasterze  
3. ks. Jan Ficek i Karol Miarka a odrodzenie narodowe na Śląsku 
4. Ks. Jan Kapica – działacz trzeźwościowy 
5. Ks. Teodor Christoph – wśród młodzieży  
6. Bł. Maria Luiza Merkert – wśród chorych  
7. Ks. Robert Spiske - działalność społeczna i charytatywna 
8. Ks. Leopold Markiefka – działalność  charytatywna 
9. Wojciech Korfanty – chadecja na Śląsku 
10. Biskup August Hlond – twórca diecezji  
11. Abp Józef Gawlina - Biskup Polowy Wojska Polskiego  
12. Kard. Bolesław Kominek a pojednanie  polsko-niemieckie 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej, po lekturze wybranych publikacji związanych z 
tematyką wykładu 

literatura 
obowiązkowa 

J. Myszor, Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914, Katowice 2011; J. Myszor, 
Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999 
Słownik Biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, pod red. 
M. Patera, Katowice 1996; Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji 
katowickiej 1922-2008, pod red. J. Myszora, Katowice 2009 

literatura 
uzupełniająca 

Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku : www.encyklo.pl 

adres strony www 
zajęć 

www.silesia.edu.pl/slask 

informacje 
dodatkowe 

 

http://www.encyklo.pl/
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa  

Praca pisemna MF_w_1 
wymagania 
merytoryczne 

Uczestnictwo w wykładach, lektura wybranych lektur, analiza biografii w 
kontekście historycznym oraz duchowym danej epoki;   

kryteria oceny praca pisemna na wyznaczony temat związany z wybranymi biografiami wybitnych 
Ślązaków 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Słuchacze wykładu przygotowują się do dyskusji na temat biografii śląskich 
duszpasterzy; ich wykształcenia, formacji duchowej i intelektualnej, zainteresowań 
naukowych i społecznych; śledzą i analizują uwarunkowania społeczne i kościelne 
wpływające na rozwój osobowościowy duchowieństwa śląskiego.  

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Ślązacy w Ziemi Świętej (XVIII-XX wiek) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_2 

prowadzący ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor 
treści zajęć Pielgrzymka jako fenomen religijny 

Pątnik czy turysta?  
Jak dojechać do Ziemi Świętej  
Towarzystwo Bożego Grobu na Śląsku – agencja pielgrzymkowa  
Przewodniki 
Program podróży 
Śląskie pielgrzymki indywidualne i zbiorowe  
Katolicy w Ziemi świętej 
Hospicja i domy pielgrzyma 
Doloryzm na Śląsku 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej, po lekturze wybranych publikacji związanych z 
tematyką wykładu 

literatura 
obowiązkowa 

Jean Chelini, Henry Branthome, Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich, 
Warszawa 1996; A. Mączak, Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, Warszawa 1984. 

literatura 
uzupełniająca 

Katarzyna Brataniec, Zachód i islam. Dylematy relacji, Kraków 2009. 

adres strony www 
zajęć 

www.silesia.edu.pl/slask 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Praca pisemna MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Uczestnictwo w wykładach, lektura wybranych lektur, analiza tekstów – 
wspomnień pielgrzymów do Ziemi Świętej z przełomu XIX i XX  

kryteria oceny Ocena pracy pisemnej na wyznaczony temat, związany z wybranymi życiorysami  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Słuchacze wykładu przygotowują się do dyskusji na temat stosunków religijnych w 
Palestynie XVIII – XX ( do 1920 roku), w okresie panowania imperium osmańskiego, 
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poznają stosunki polityczne i religijne w Palestynie,  okres narastającego ruchu 
pielgrzymkowego i turystycznego, powrót Żydów do Palestyny, wpływ pielgrzymek 
na pobożność pasyjną w Kościele, dzieje kustodii franciszkańskiej i patriarchatu 
jerozolimskiego. 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

„Czyściec” ks. Rudolfa Adamczyka. Relacje Kościół – państwo w PRL 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Henryk Olszar 
treści zajęć Na przykładzie pamiętnika ks. Rudolfa Adamczyka pt. „Czyściec” (Paryż 1984) 

prowadzący zajęcia dokona analizy odniesienia państwa komunistycznego do Kościoła 
katolickiego w PRL. Zapozna on Studentów z przebiegiem śledztwa i niezwykłą odwagą 
kapłana, proboszcza parafii katedralnej w Katowicach. Przedstawi jego pobyt w 
odosobnieniu na warszawskim Mokotowie (więzienie na Rakowickiej) i atmosferą 
życia więziennego.  
W narracji historycznej prowadzący omówi politykę władz partyjno-państwowych w 
odniesieniu do Kościoła katolickiego w Polsce i województwie śląskim (katowickim) w 
okresie stalinizmu.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Przygotowanie krótkiej relacji z treści lektury obowiązkowej i jednej lektury 
obowiązkowej – do wyboru przez Studenta.  

literatura 
obowiązkowa 

R. Adamczyk, Czyściec, Paryż 1985, ss. 53.  

literatura 
uzupełniająca 

A. Dziurok, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła 
katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012, 
s. 23-59; Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku, re,. A. Dziurok, B. Linka, K. Tarka, s. 
17-54; Katowice-Opole-Kraków 2007, s. Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz 
państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w 
latach 1956-1970, Katowice 2009, s. 41-70;  

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

E-mail: holszar@poczta.onet.pl 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie pisemne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New 
Roman; wielkość liter: 12; format A4; odstęp 1,5; marginesy – 3,5 – lewy i 1,5 – 
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prawy.  
kryteria oceny Oryginalność relacji pisemnej. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Przekazanie pisemnego sprawozdania (do 2 stron) z przygotowanej relacji z treści 
lektury obowiązkowej i jednej lektury uzupełniającej.  

informacje dodatkowe  
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Tytuł ćwiczeń fakultatywnych:  

 Proseminarium 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

Nazwa kod 

ćwiczenia MF_fs_3 
prowadzący Ks. dr hab. Henryk Olszar 
grupa(-y) Pastoralna/Nauczycielska i ogólna 
treści zajęć Część pierwsza: Obrona pracy magisterskiej: 

Temat I: Przed obroną pracy 
Temat II: Recenzja pracy magisterskiej 
Temat III: W czasie i po obronie pracy 
Część druga: Treść opracowania: 
Temat I: Ustalenie dziedziny i problematyki badawczej 
Temat II: Temat i tytuł pracy 
Temat III: Spis treści i wykaz skrótów 
Temat IV: Wstęp 
Temat V: Zakończenie 
Temat VI: Konstrukcja rozdziału 
Temat VII: Styl i język pracy 
Temat VIII: Podkreślenia, pogrubienia, spacje i kursywy – wybór formy czasowników  
Część trzecia: Tekst opracowania: 
Temat I: Układ pracy i tekstu 
Temat II: Grafika 
Temat III: Cytaty i sposoby cytowania 
Temat IV: Aneks 
Temat V: Przypisy 
Temat VI: Bibliografia 

metody 
prowadzenia zajęć 

 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu.  
Praca ze wskazanymi tekstami do ćwiczeń – wyrobienie nawyku prawidłowego cytowania 
źródeł i opracowań. 
Umiejętność doboru tematów prac dyplomowych i klasyfikacji materiałów archiwalnych 
oraz opracowań książkowych i artykułów prasowych. 
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organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem 
w gmachu WTL UŚ. 

literatura 
obowiązkowa 

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia 2000; 
Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomowa lub doktorską: wybór  
tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998;  
Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, 
Gniezno 1995; 
Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002; 
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003 (wyd. 5); 
Wojcik K., Piszę pracę magisterską – przewodnik dla autorów akademickich prac 
promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

Uzgodniona z prowadzącym zajęcia 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

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

Ks. dr hab. Henryk Olszar 

grupa(-y) Pastoralna/Nauczycielska/Ogólna 
wymagania 
merytoryczne 

Zaliczenie przez studenta treści poznanych na ćwiczeniach. 

kryteria oceny Zrozumienie sposobu budowania przypisów i zapisywania ich ciągu. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Twórcy zbiorów śpiewów kościelnych na Śląsku w XIX i XX wieku 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_2 

prowadzący ks. prof. dr hab. Antoni Reginek 
treści zajęć Przedstawienie sylwetek twórców i szczegółowe omówienie ich najważniejszych 

zbiorów pieśni kościelnych. Poszukiwanie genezy w warstwie tekstowej i muzycznej 
śpiewanych do dziś pieśni religijnych, ukazanie form wariabilnych oraz sposób 
funkcjonowania tych pieśni. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca ze Śpiewnikiem kościelnym. Interpretacja  metryczek dotyczących autorów 
tekstów i melodii wybranych pieśni kościelnych, także orientacja w przekazach 
źródłowych.  

literatura 
obowiązkowa 

Śpiewnik kościelny archidiecezji katowickiej, red. A. Reginek, Katowice 2002. 

literatura 
uzupełniająca 

J. Kudera [Ksiądz], Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku. Zarys historyczny i ocena, 
Bytom 1911; Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, red. 
B. Bartkowski, współpraca red. K. Mrowiec, J. Stęszewski, Lublin 1990; A. Reginek, 
Księża kompozytorzy – twórcy muzyki sakralnej na Górnym Śląsku w XX w., w: Vobis 
episcopus vobiscum christianus. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Abp. Damianowi 
Zimoniowi, red. W. Myszor, A. Malina, Katowice 2004, s. 76–86. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Kolokwium ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Znajomość twórców i ich zbiorów pieśni kościelnych. Zdobycie umiejętności 
przeprowadzania analizy tekstu i melodii. 

kryteria oceny Ocena zostaje ustalona po indywidualnym sprawdzianie wiedzy teoretycznej. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja wiedzy na podstawie treści wykładów. 

informacje dodatkowe Zaliczenie semestralne odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć, przed rozpoczęciem 
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sesji egzaminacyjnej. O terminie i zakresie materiału do zaliczenia studenci są 
poinformowani na początku semestru. 
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Leszek Szewczyk 
treści zajęć Antropologiczny fundament sekularyzacji (przyczyny sekularyzacji, sekularyzacja jako 

zagrożenie i wyzwanie). Środowisko zsekularyzowane jako adresat przepowiadania 
słowa Bożego. Głosiciel słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym. Elementy 
treściowe i formalne przepowiadania przepowiadania słowa Bożego w środowisku 
zsekularyzowanym. Wnioski i postulaty dla współczesnego przepowiadania słowa 
Bożego 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

uczestnictwo w wykładach, lektura wybranych tekstów, pisanie pracy zaliczeniowej 

literatura 
obowiązkowa 

Franciszek, Adhortacja Evangelii Gaudium 
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne 

literatura 
uzupełniająca 

L. Szewczyk, Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym według 
Evangelii Gaudium [w:] Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie II, 
red. Ľ. Petrík, Prešov 2014, s. 34-53. (materiał dostępny na stronie wsparcia dydaktyki) 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Uczestnictwo w wykładach, znajomość wiedzy z zakresu problematyki omawianej  
podczas wykładu 

kryteria oceny Ocenie będzie podlegała merytoryczna jakość pracy pisemnej  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Praca jest omawiana podczas zajęć oraz oceniana przez prowadzącego wykład 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Ortodoksja, herezja i prądy heterodoksyjne w starożytnym Kościele  

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa   

wykład MF_fs_2 
prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha; andrzej.uciecha@wp.pl 
grupa(-y)  
treści zajęć Podstawowe argumenty patrystyczne w polemicznych debatach chrześcijan z 

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

metody 
prowadzenia zajęć 

Wykład 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

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

organizacja zajęć  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem 
w gmachu WTL UŚ 

literatura 
obowiązkowa 

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

literatura 
uzupełniająca 

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

informacje 
dodatkowe 

Konsultacje prowadzącego zajęcia: czwartek, godz. 9.30-11.00, sala 303/4 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne i/lub pisemne MF_w_1 
kod(-y) zajęć  MF_fs_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

dr hab. Andrzej Uciecha 

wymagania 
merytoryczne 

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

kryteria oceny Zaliczenie z oceną w formie lektury i krytycznego przygotowania tekstu 
źródłowego w celu przedstawienia wniosków, zgodnie z podanym w planie zajęć 
harmonogramem; obecność i aktywny udział w wykładach 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Według harmonogramu podanego na pierwszych zajęciach przez nauczyciela 
przedmiotu 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu monograficznego: 

Polemika z manicheizmem w pismach ojców Kościoła 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_2 

prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha; andrzej.uciecha@wp.pl 
treści zajęć wielopłaszczyznowe badanie zagadnienia argumentacji w polemice z fenomenem 

manicheizmu w kontekście historycznym, z analizą motywów teologicznych i metod 
formalno-literackich  

opis pracy własnej 
studenta 

praca z podaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy pod 
kątem wskazanych zagadnień podstawowych 

literatura 
obowiązkowa 

Augustyn, Pisma przeciw manichejczykom, tłum. J.Sulowski, oprac. W.Myszor, Pisma 
Starochrześcijańskich Pisarzy LIV, Warszawa 1990 

literatura 
uzupełniająca 

A.Uciecha, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes (StAC.SN 8), Katowice 
2009. 
A.Uciecha, Grecka hyle w Hymnach św. Efrema Syryjczyka, w: Acta Universitatis 
Wratislaviensis nr 2992, Antiquitas XXIX, Wrocław 2007, s. 631-636. 

informacje 
dodatkowe 

Konsultacje prowadzącego zajęcia: czwartek, godz. 9.30-11.00, sala 303/4 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa: MF_w_1 

zaliczenie ustne i/lub pisemne  
wymagania 
merytoryczne 
 

Tezy i metody analizy historyczno-teologicznej omawianego w ramach wykładów 
zagadnienia 

kryteria oceny Zaliczenie z oceną w formie lektury i krytycznego przygotowania tekstu źródłowego w 
celu przedstawienia wniosków, zgodnie z podanym w planie zajęć harmonogramem; 
obecność i aktywny udział w wykładach 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Według harmonogramu podanego na pierwszych zajęciach przez nauczyciela 
przedmiotu 

informacje dodatkowe  
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Tytuł wykładu fakultatywnego:  

Psychologia religii 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek (II tydzień), 14:00-15:30 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa   

wykład MF_fs_3 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
treści zajęć 1. Wprowadzenie do psychologii religii. Stanowiska redukcjonistyczne. 

2. Koncepcje psychoanalityczne i humanistyczne. 
3. Różnice indywidualne a religijność. 
4. Biologiczność a religijność. 
5. Religijność a postawy społeczne. 
6. Sens życia, medytacja, asceza. 
7. Ateizm, nawrócenie religijne. 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie pracy pisemnej, 
przygotowanie do kolokwium 

literatura 
obowiązkowa 

S. Kuczkowski, Psychologia religii 
Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz 
Psychologia religii, red. Z. Chlewiński 
D. Wulff, Psychologia religii 

literatura 
uzupełniająca 

V.E. Frankl, Homo patiens 
Z. Freud, Człowiek, religia, kultura 
E. Fromm, Szkice z psychologii religii 
C.G. Jung, Psychologia a religia. Wybór pism 

adres strony www 
zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa MF_w_1 

Praca pisemna albo kolokwium pisemne  

wymagania 
merytoryczne 

Napisanie pracy pisemnej na podstawie lektury (z podanej listy lektur) albo opanowanie 
wiadomości przekazanych podczas wykładu. 

kryteria oceny Wypełnienie wymogów stawianych pracy pisemnej albo stopień opanowania wiadomości. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Wydruk pracy należy dostarczyć prowadzącemu do 7 stycznia 2016 r. Kolokwium (w formie tez, 
które należy rozwinąć pisemnie) odbędzie się między 25 a 27 stycznia 2016 r. 

informacje dodatkowe Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę dostateczną jest złożenie pracy pisemnej. Warunkiem 
uzyskania wyższej oceny jest przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego i uzyskanie w nim oceny 
wyższej niż dostateczna. 
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Tytuł wykładu:   

Zasada pomocniczości – teoria i zastosowanie 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 11:30-13:00 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_2 

prowadzący ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer 
treści zajęć Kategoria zasad społecznych, jaką posługuje się m.in. nauczanie społeczne Kościoła, 

wywołuje dyskusje zarówno co do samej idei zasad, jak i co do możliwości ich aplikacji.  
Wykład ma na celu zapoznanie Studentów z ewolucją, obecnym stanem oraz 
możliwymi scenariuszami rozwoju takiej debaty na przykładzie zasady pomocniczości. 
Przedstawione zostają: a) idea i zasada subsydiarności – od semantyki do definicji; b) 
historyczne i współczesne nurty interpretacji pomocniczości w nurtach kulturowo-
laickim i kulturowo-religijnym; c) przykłady aplikacji zasady pomocniczości; d) 
wyzwania, szanse, perspektywy i granice zastosowania pomocniczości. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

lektura wybranej publikacji i przygotowanie na jej podstawie pisemnej pracy 
zaliczeniowej na ustalony z prowadzącym temat 

literatura 
obowiązkowa 

Subsydiarność, red. D. Milczarek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 1998²; 
Millon-Delsol Ch., Zasada pomocniczości, tłum. Cz. Porębski, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1995; 
Wuwer A., Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła, 
Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011. 

literatura 
uzupełniająca 

Popławska E., Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000; 
Bazzichi O., Zasada pomocniczości, tł. P. Borkowski, Społeczeństwo 2005(XV) 4-5, s. 
865-874; 
Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i 
politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007; 
Łużyński W., Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II, RW KUL, Lublin 2001. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 
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nazwa kod 

Praca pisemna MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

znajomość kwestii poruszanych podczas zajęć, wzbogacona o wiadomości 
pozyskane z lektury wskazanych pozycji bibliograficznych 

kryteria oceny jakość merytoryczna i formalna pisemnej pracy zaliczeniowej opracowanej na 
podstawie zaproponowanych lektur na temat uzgodniony z prowadzącym 

przebieg procesu 
weryfikacji 

praca oceniana przez prowadzącego zajęcia 

informacje dodatkowe obecność (maksymalnie 1 nieobecność nieusprawiedliwiona); znajomość tekstu 
jednej z wybranych lektur obowiązkowych; przedstawienie pisemnej pracy 
zaliczeniowej. 
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Tytuł wykładu:  

La Révélation chrétienne comme un mystère de parole et de silence de 
Dieu 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
treści zajęć 1. Introduction (Principes de la Révélation chrétienne) 

2. L’expérience du silence de Dieu. 
3. Un Dieu gui parle. 
3.1. Dieu écrit une histoire. 
3.2. Le Christ comme Parole de Dieu. 
4. La Bible comme livre des questions. 
5. L’obscure parole de la mort de Dieu. 
6. Conclusion : L’avenir du christianisme face au défi du pluralisme culturel et 
religieux.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

- student zapoznaje się z zaproponowanymi tekstami francuskimi;  
- przygotowuje wstępne tłumaczenie tekstu w oparciu o słownik i sugestie 
wykładowcy 
- wypisuje wyrażenia i zdania, które według jego oceny są istotne w poznaniu 
podejmowanej problematyki. 

literatura 
obowiązkowa 

C. Geffré, Le christianisme comme religion de l’Evangile, Paris 2013, s. 137-154. 
J. Joblin, Identié chrétienne dans un monde global, multiculturel et pluraliste, 
Gregorianum 2(2012), s. 333-347. 
F. Guibal, A-Dieu. De la philosophie à la théologie, Paris 2013, s. 83 i nast. 
R. Latourelle, L’Infini du sens: Jésus Christ, Montréal 2000 
Vatican II, Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde « Gaudium et spes ». 
Vatican II, Constitution dogmatique sur la révélation de Dieu « Dei Verbum ».  

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

- ogólna znajomość języka francuskiego; 
- umiejętność tłumaczenia proponowanych tekstów teologicznych przy pomocy 
słownika; 
- zainteresowanie problematyką objawienia chrześcijańskiego; 
- zainteresowanie rolą chrześcijaństwa w świecie globalizacji, wielokulturowości i 
pluralizmu. 

kryteria oceny - obecność na zajęciach; 
- przygotowanie proponowanych tekstów na zajęcia; 
- czynny udział w proponowanych pracach  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja dokonuje się w dwóch etapach: 
a) na poszczególnych zajęciach (przygotowanie tłumaczenia i podjęcie próby 
rozumienia sensu podejmowanej tematyki teologicznej) 
b) na zakończenie semestru ustna weryfikacja znajomości wyrażeń, 
słownictwa  francuskiego w kontekście podejmowanych zagadnień teologicznych.  

informacje dodatkowe  
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Sylabus modułu:  

La rifirma liturgica del Concilio Vaticano II – un evento ancora da 
scoprire e da continuare nell’odierno contesto storico: 50 anni dopo la 
sua chiusura 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 

sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 15:45-17:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa kod 

Wykład  
prowadzący Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
grupa(-y) Nauczycielska, ogólna i pastoralna na studiach stacjonarnych 
treści zajęć Il tempo di emergenza liturgica; la dolorsa vicenda dei Lefebvriani; Il pensiero dei 

revisionisti; Confronto su alcune posizioni dei tradizionalisti; No alle assolutizzazioni; 
Per un dialogo sereno 

metody 
prowadzenia zajęć 

Podczas prowadzonych w semestrze zimowym zajęć posługiwać się będziemy metodą 
historyczno-analityczną. Śledzić będziemy mianowicie historyczną drogę, jaką odbyła 
reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II. Przeanalizujemy stosowne dokumenty 
soborowe i posoborowe inspirujące i regulujące taką reformę, jak też zastanowimy się 
nad wysuwanymi w ostatnich latach zróżnicowanymi opiniami nt. liturgii 
sprawowanej dziś przez chrześcijan w poszczególnych wspólnotach Kościołów 
lokalnych, nt. tego, co eksponowane jest jako niewątpliwe dobro bijące z omawianej 
reformy i służące coraz to lepszemu uczestnictwu w niej. Zastanowimy się jednak też 
nad tym, co artykułowane jest przez niektóre środowiska jako nadużycie i 
nieadekwatną do ducha soboru inspirację reformatorską 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Praca własna studenta polegać będzie na systematycznym śledzeniu przekazywanej z 
tygodnia na tydzień literatury w języku włoskim, na coraz to doskonalszym 
zapoznawaniu się z dokumentami wprowadzającymi reformę liturgiczną w życie, 
inspirującymi ją i gwarantującymi jej poprawny przebieg oraz zasięg. W przypadku 
słabszej znajomości włoskiego, student będzie mobilizowany do coraz to szybszego 
przyswajania go sobie i poszerzania niezbędnej terminologii 

organizacja zajęć Zajęcia odbywają się w czwartki semestru zimowego. Mają formę wykładu 
monograficznego. realizowanego w rytmie cotygodniowym – po dwie 45-minutówki 
tygodniowo. 

literatura 
obowiązkowa 

Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, in: 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
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ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html; Introduzione generale del 
Messale Romano, in: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds
_doc_20030317_ordinamento-messale_it.html 

literatura 
uzupełniająca 

A. Sorrentino, Riforma della riforma?, Pellezzano 2014 
P. Marini, Liturgia e bellezza. Nobilis pulchritudo, Città del Vaticano 2005 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Rozmowa ustna  

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

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 

grupa(-y) Nauczycielska, ogólna i pastoralna na studiach stacjonarnych 
wymagania 
merytoryczne 

Z merytorycznego punktu widzenia będzie istotną rzeczą to, aby studenci wykazywali 
zainteresowanie przedstawianą podczas wykładu problematyką – i to w języku 
włoskim. Stąd wymagać się też będzie minimalnej znajomości języka włoskiego i silnej 
woli zgłębiania tego języka w miarę postępowania w prowadzonym studium. 

kryteria oceny Na końcową ocenę będzie miała wpływ systematycznie prowadzona i 
dokumentowana przez studentów praca nad proponowanymi dokumentami i 
tekstami opracowań opisujących kwestie związane z historią reformy liturgicznej 
Soboru Watykańskiego II, jak też z jej recepcją w poszczególnych środowiskach 
chrześcijan i wspólnotach parafialnych 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ponieważ w założeniach proces weryfikacji będzie rozciągnięty w czasie na okres 
całego semestru zimowego, dlatego ważna będzie dla tegoż procesu aktywność 
studentów na poszczególnych zajęciach, jak też rozmowa, jaka zostanie z każdym z 
nich przeprowadzona na ostatnim spotkaniu 

informacje 
dodatkowe 

Na ocenę końcową modułu składać się będzie systematyczna praca realizowana przez 
studentów przy wsparciu ze strony wykładowcy przez cały semestr. Będzie bowiem 
sporo takich partii materiału, które studenci będą musieli przygotowywać z wykładu 
na wykład. Ostatecznie zaś zadecyduje o takiej ocenie rozmowa przeprowadzona 
przez wykładowcę z każdym z uczestników modułu na ostatnim spotkaniu semestru 
zimowego. 
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Tytuł wykładu:  

Psychologia i liturgia: sztuka przeżywania liturgii przez poszczególnych 
jej uczestników oraz stosowne w niej uczestnictwo 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej części modułu 

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

informacje dodatkowe czwartek, 9:45-11:15 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab., prof. UŚ Andrzej Żądło 
treści zajęć Treść wykładu skoncentrowana będzie na następujących tematach, tworzących jego 

wewnętrzną strukturę: 
1. Zgromadzenie liturgiczne podmiotem celebracji 
2. Rola i zadania przewodniczącego liturgii 
3. „Ars celebrandi” – piękno i porządek w liturgii 
4. Znaki osobowe w liturgii 
5. Postawy i gesty w liturgii 
6. Kościół i jego wnętrze 
7. Przedmioty użytku liturgicznego i elementy naturalne w liturgii 
8. Główne akty uczestnictwa w liturgii – ich wielość prowadząca do jedności 
9. Rodzaje uczestnictwa w liturgii 
10. Związek liturgii z życiem: liturgia źródłem i szczytem całego życia i działania 
Kościoła 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin pracy 
własnej studenta 

10 

opis pracy własnej 
studenta 

Spodziewany jest udział wymaganej liczby studentów w prowadzonym w semestrze 
letnim 2015/2016 roku wykładzie monograficznym o wskazanym wyżej tytule. 
Konieczną będzie rzeczą, aby każdy z uczestników wykładu zdecydował się na jednym 
z pierwszych spotkań na wybór stosownej lektury w języku polskim, by móc 
równolegle do wykładu zgłębiać problematykę i na tej drodze przygotować niewielkie 
opracowanie pisemne, wykazujące rezultaty przeprowadzonego studium własnego 
nad obranym zagadnieniem 

literatura 
obowiązkowa 

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Poznań 2002 
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Poznań 2006 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1135–1209 
Liturgia i psychologia („Kościół w trzecim tysiącleciu” 12), red. A. Żądło Katowice 2014; 

literatura 
uzupełniająca 

S. Czerwik, Słudzy Chrystusa – szafarze Bożych misteriów, Kielce 2004; 
H.J. Sobeczko, Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego, 
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Opole 1999; 
Wychowanie do liturgii i przez liturgię („Kościół w trzecim tysiącleciu” 10), red. A. 
Żądło, Katowice 2012; 
A. Żądło, Wciąż nieodkryte bogactwa posoborowej liturgii, w: Studia Liturgiczne, t. 9: 
Reforma i odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II („Prace Wydziału Teologii” 159), 
red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2013, s. 61–79; 
A. Żądło, Troska o język w liturgii przejawem duchowości chrześcijańskiej, w: Studia 
Pastoralne 10 (2014), s. 351–362; 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie pisemne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Z merytorycznego punktu widzenia student będzie zobowiązany wykazać się biegłą 
znajomością przeżywania i uczestniczenia w liturgii dziś, jak też z aktualnymi 
problemami związanymi z uczestnictwem w liturgii, która być powinna dla 
chrześcijan szczytem i źródłem ich życia i działania 

kryteria oceny Do podstawowych kryteriów będą należeć rzetelność podejścia do przekazywanej 
wiedzy i wyznaczonych sposobów jej indywidualnego pogłębienia, jak też 
świadectwo samodzielności w przygotowaniu podjętego opracowania pisemnego 

przebieg procesu 
weryfikacji 

W początkowej fazie semestru wybór lektury i sprecyzowanie zagadnienia do 
pisemnego opracowania; rzetelne studium pogłębiające wiedzę w obranym 
obszarze problemowym; przedłożenie w wyznaczonym terminie pisemnej pracy 
indywidualnej, poświadczającej solidność przeprowadzonego studium 

informacje dodatkowe Na ocenę końcową wpłynie udział w wykładzie oraz poziom opracowania, jaki 
zostanie przedłożony przez uczestników wykładowcy, najpóźniej do 
przedostatniego wykładu. Jeżeli ktoś będzie chciał ocenę podwyższyć, to będzie 
mógł to uczynić indywidualnie na podstawie wykazania – w formie ustnej – przed 
wykładowcą, że pogłębił wiedzę objętą wykładanym przedmiotem (terminy 
spotkania na poprawę oceny zostanie podany studentom w stosownym czasie) 
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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

rok V 

 

 Ekumenizm 

 Homiletyka materialna i formalna 

 Katecheza specjalna 

 Katolicka nauka społeczna (aktualne zagadnienia) 

 Liturgia sakramentów i sakramentaliów 

 Misjologia 

 Muzyka – instrumentoznawstwo 

 Muzyka – śpiewy diakona 

 Prawo kanoniczne o sakramentach 

 Prawo kanoniczne – małżeńskie 

 Problemy katechezy mistagogicznej 

 Teologia biblijna 

 Teologia dogmatyczna – eschatologia 

 Teologia moralna życia społecznego 

 Wykład monograficzny (semestr zimowy) 

 Wykład monograficzny (semestr letni) 

 Seminarium magisterskie 
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II B 1. Nazwa przedmiotu 
(course title) Ekumenizm 

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: : 15 godzin 
ćwiczenia: 15 godzin 

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. 
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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)  Homiletyka materialna i formalna 

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/trimester)  

Rok: V 
Semestr: 9, 10 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

6 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykłady – 30 godzin; Ćwiczenia – 30 godzin 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk – semestr 9 (wykłady) 
Ks mgr lic. Bartłomiej Kuźnik – semestr 10 (ćwiczenia) 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Student powinien przed przystąpieniem do zajęć zaliczyć ćwiczenia z emisji 
głosu oraz homiletykę fundamentalną 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the course)  

Homiletyka ma przygotować studentów do należytego głoszenia słowa 
Bożego przez wykłady i ćwiczenia praktyczne. Aspekt praktyczny obejmuje 
ćwiczenia, których celem jest nauczenie studentów: samodzielnej analizy 
krytycznej materiałów kaznodziejskich, zbieranie odpowiednich materiałów 
i pomocy kaznodziejskich, samodzielnego pisania i głoszenia kazań. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Homiletyka materialna: 1 Pismo Święte podstawowym źródłem 
przepowiadania; 2. Podstawowe treści kerygmatu biblijnego; 3. Refleksja 
teologiczna w służbie kaznodziejstwa (chrystocentryczny, eklezjalny i 
eschatologiczny wymiar przepowiadania); 4. Elementy moralne w 
przepowiadaniu; 5. Elementy liturgiczne - mistagogiczne w przepowiadaniu 
(teksty, znaki, gesty liturgiczne). 6. Elementy współczesnej kultury w 
przepowiadaniu (egzystencjalny i personalistyczny wymiar przepowiadania). 
Proces tworzenia kazania (homilii): 1. Praca nad tekstem biblijnym i 
liturgicznym od tekstu do homilii (kazania); 2. Metoda medytacji 
antropologicznej i homiletycznej (styk słowa Bożego z konkretnym życiem 
kaznodziei oraz słuchacza); 3. Samodzielna, krytyczna analiza kazań; 4. 
Sposób doboru i ocena tworzywa kaznodziejskiego; 5. Samodzielne 
przygotowywanie i wygłoszenie kazań. Homiletyka formalna: Retoryczny 
wymiar przepowiadania (kompozycja, język, styl, przyswajanie pamięciowe, 
wygłaszanie, dialog homiletyczny). 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie poszczególnych semestrów odbywa się na podstawie zaliczenia 
pisemnego oraz ustnego (wygłoszenie poszczególnych jednostek 
przepowiadania kaznodziejskiego) 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Zerfass R., Od perykopy do homilii, Kraków 1995;  
Zerfass R., Od aforyzmu do kazania, Kraków 1995; 
Schwarz A., Jak pracować nad kazaniem, Warszawa 1993; Siwek G., 
Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title) Katecheza specjalna 

II B 2. Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3. Typ przedmiotu (type of 
course) 

Obowiązkowy. 

II B 4. Poziom przedmiotu 
(level of course) 

Podstawowy. 

II B 5. Rok studiów, semestr 
(year of study, semester) 

V, letni 

II B 6. Liczba punktów (number 
of credits) 

2 

II B 7. Metody nauczania 
(teaching methods) 

Wykład: 15 godz. 

II B 8. Język wykładowy 
(language of course) 

Polski. 

II B 9. Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer) 

Ks. dr Krzysztof Sosna 

II B 10. Wymagania wstępne 
(prerequisites) 

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i 
katechetyki. 

II B 11. Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Celem jest zaznajomienie się z metodyką katechezy specjalnej i nabycie 
umiejętności pracy z uczniami w szczególnych sytuacjach edukacyjnych; 
poznanie problematyki ich życia religijnego. Szczególny akcent zostanie 
położony na przygotowanie do sakramentów. 

II B 12. Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents) 

Zajęcia te będą bazować na wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej. Zakres 
tego typu katechezy jest bardzo szeroki, ponieważ obejmuje kilka grup, 
dlatego proponujemy przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 
umysłowo (oligokatecheza), niesłyszącymi (surdokatecheza), niewidzącymi 
(tyflokatecheza), jak również z grupami niedostosowanymi społecznie. 

II B 13. Metody oceny 
(assessment methods) 

Kolokwium  

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading) 

Stala J., Jucha D., Katechizacja osób upośledzonych umysłowo, [w:] 
Katechetyka szczegółowa, Red. J. Stala, Tarnów 2003. Katecheza specjalna 
dzisiaj. Problemy i wyzwania, Red. J. Stala, Kielce 2003; K. Sosna, Jak 
przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii 
Świętej? Nauczanie Kościoła i praktyczne porady dla osób przygotowujących 
dzieci do sakramentu Eucharystii, Gniezno 2009. 
K. Sosna, Jak przygotować młodzież 
z niepełnosprawnością intelektualną do bierzmowania? Gniezno 2010. 
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II B 1. 
Nazwa przedmiotu 
(course title) 

Katolicka nauka społeczna (aktualne 
zagadnienia) 

II B 2. Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3. Typ przedmiotu (type of 
course) 

wykład fakultatywny, ćwiczenia 

II B 4. Poziom przedmiotu 
(level of course) 

podstawowy 

II B 5. Rok studiów, semestr 
(year of study, semester) 

V rok, teologia stacjonarne 

II B 6. Liczba punktów (number 
of credits) 

 

II B 7. Metody nauczania 
(teaching methods) 

Wykład klasyczny, interaktywny, z użyciem rzutnika multimedialnego.  
Ćwiczenia: praca grupowa, warsztatowa, dyskusja nad tekstem. Na początku 
zajęć studenci losują z przygotowanej przez prowadzącego puli temat, który 
opracowują samodzielnie na podstawie wskazanych lektur (podstawa: 
Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005). 
Uczestnicy zajęć, na podstawie tych samych tekstów, przygotowują się do 
dyskusji. Ćwiczenia polegają na multimedialnej prezentacji wylosowanej 
tematyki, która podlega dyskusji i ocenie całej grupy w aspekcie jej (1) 
wartości merytorycznej, (2) logiki wywodu, (3) kompletności tez i (4) 
komunikatywności przekazu. 
Konsultacje: 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). 

II B 8. Język wykładowy 
(language of course) 

polski 

II B 9. Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer) 

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer 

II B 10. Wymagania wstępne 
(prerequisites) 

orientacja w terminologii i podstawowych zagadnieniach społecznych oraz 
w zainteresowanie społecznym nauczaniem Kościoła 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course)  

Wykład: zaznajomienie z podstawami nauczania społecznego Kościoła. W 
zakres omawianej tematyki wchodzą dwie komplementarne części. 
Pierwsza - rozwój doktryny społecznej Kościoła omawiana jest na roku IV 
studiów. Druga - omawiana na roku V studiów – zajmuje się bieżącymi 
tematami Magisterium społecznego Kościoła oraz wyzwaniami stojącymi 
przed katolicką nauką społeczną na początku XXI wieku. 
Ćwiczenia: wypracowanie umiejętności analizy i refleksji nad dokumentami 
społecznymi Kościoła oraz naukę dostrzegania i właściwej oceny aktualnych 
wydarzenia z życia społecznego, politycznego i gospodarczego według 
wskazań nauki społecznej Kościoła. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Wykłady stanowią przykłady prowadzania refleksji moralnej nad aktualnymi 
zjawiskami kulturowymi, społecznymi, politycznymi i gospodarczymi w 
oparciu o doktrynę społeczną Kościoła. Poruszane są następujące 
zagadnienia: 1. Godność i prawa człowieka; 2. Wspólnotowość a dobro 
wspólne; 3. Prawa i obowiązki obywatelskie; 4. Aplikacja zasady 
pomocniczości; 5. Współczesny wymiar opcji na rzecz ubogich; 6. 
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Aktualność zasady partycypacji; 7. Godność pracy i prawa pracownicze; 8. 
Sprawiedliwość i miłość społeczna; 9. Od solidarności międzypokoleniowej 
do międzynarodowej; 10. Zadania i obowiązki władzy; 11. Zagrożenia i 
promocja pokoju; 12. Demografia a polityka społeczna; 13. Magisterium 
Kościoła wobec postmodernizmu; 14. Środki społecznego przekazu - 
odpowiedzialność nadawców i odbiorców; 15. Zderzenie cywilizacji i kultur z 
perspektywy katolickiej nauki społecznej. 
Ćwiczenia: tematyka: 1. Wojna i pokój; 2. Kościół a polityka; 3. Wolność i 
prawa człowieka w społecznym nauczaniu Kościoła; 4. Środki społecznego 
przekazu; 5. Praca ludzka; 6. Wychowanie katolickie dzieci; 7. Rodzina; 8. 
Kościół a społeczeństwo postmodernistyczne; 9. Świeccy w Kościele; 10. 
Kościół stróż i głosiciel prawdy; 11. Życie kapłańskie w kontekście misji 
społecznej Kościoła; 12. Kościół wobec migracji; 13. Kościół a kultura; 14. 
Przemoc w relacjach międzynarodowych i terroryzm; 15. Kryzys i szanse 
demokracji; 16. Kwestia ekologiczna; 17. Ku przyszłości: możliwe wyzwania 
społeczne. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Wykład: Student powinien posiąść podstawową wiedzę z zakresu katolickiej 
nauki społecznej w zakresie: (1) znaczenia fundamentalnych pojęć; (2) treści 
wybranych dokumentów społecznych Kościoła; (3) współczesnych kwestii 
społecznych stanowiących dla chrześcijanina dylemat moralny; (4) 
odpowiedzi Kościoła na aktualne kwestie społeczne. 
Ocena końcowa na podstawie zaliczenia ustnego z wiedzy przekazanej 
podczas wykładów oraz z treści lektur obowiązkowych. Pytania są losowane 
i istnieje możliwość przygotowanie pisemnego konspektu odpowiedzi. 
Zakres wymagań dotyczących zaliczenia ustnego:  
na ocenę dostateczną - znajomość poruszanych zagadnień i umiejętność 
posługiwania się najważniejszymi terminami;  
na ocenę dobrą - dobra znajomość wszystkich poruszanych zagadnień i 
umiejętność ilustrowania ich prostymi przykładami;  
na ocenę bardzo dobrą - bardzo dobra znajomość wszystkich zagadnień i 
umiejętność odnoszenia ich do konkretnych teorii i wyników badań. 
Ćwiczenia: student powinien posiąść umiejętność analizy i refleksji nad 
dokumentami społecznymi Kościoła oraz dostrzegania i oceny aktualnych 
wydarzeń z życia społecznego, politycznego i gospodarczego z punktu 
widzenia wskazań nauki społecznej Kościoła. 
Do uzyskania zaliczenia końcowego wymagane są: 
1. obecność i aktywny udział w ćwiczeniach (przygotowanie prezentacji, 
znajomość tematyki na podstawie zadanych tekstów, udział w dyskusji). 
Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność;  
2. pozytywna ocena ze strony uczestników [podzielonych na cztery (4) 
grupy, które oceniają: (1) wartości merytoryczne, (2) logikę wywodu, (3) 
kompletność tez i (4) komunikatywność przekazu]. Ocena ta stanowi 50% 
oceny końcowej, która należy do prowadzącego ćwiczenia. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Lektury obowiązkowe: 
1. Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005, stron 
639. 
2. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in Veritate (2009); 
3. Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii Gaudium (2013); 
4. Franciszek, encyklika Laudato sì (2015). 
Literatura uzupełniająca: 
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Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II (red. A. Zwoliński), Wyd. 
Polwen, Radom 2003, stron 619; 
T. Borutka, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie. Podręcznik 
dla studentów teologii, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków 2004, stron 380; 
J. Mazur, Persona in societate. Wybrane zagadnienia chrześcijańskiej nauki 
o człowieku, Wyd. Naukowe UPJPII, Kraków 2014, stron 174. 
J. Mazur, Katolicka nauka społeczna (skrypt dla studentów teologii), UNUM, 
Kraków 1992, stron 276;  
V. Possenti, Katolicka nauka społeczna wobec współczesności, WAM, 
Kraków 1999, stron 267; 
Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, 
stron 1714. 
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II B 1. Nazwa przedmiotu 
(course title) Liturgia sakramentów i sakramentaliów 

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 zimowy. 

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)  

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zaliczone zajęcia z liturgiki na wcześniejszych latach studiów. 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course)  

Student zdobywa wiedzę nt. historii, teologii oraz praktyki pastoralnej 
związanej z celebracją sakramentaliów; potrafi łączyć poznaną teorię z 
innymi dziedzinami nauki (szczególnie dziejami kultury); potrafi 
interpretować i stosować źródła związane z liturgią sakramentaliów; 
zdobywa praktyczną umiejętność przygotowywania oraz animowania liturgii 
sakramentaliów we wspólnocie Kościoła. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Działanie sakramentalne w Kościele wykracza poza siedem sakramentów, 
które stanowią ukoronowanie sakramentalności całej stworzonej 
rzeczywistości. Zagadnienia związane z liturgią sakramentaliów obejmują: 
rozróżnienia terminologiczne (ustanawiające i upraszające), historię, 
teologię oraz praktykę liturgiczną z nimi związaną. 

II B 13.  WYKŁAD 
Metody oceny 
(assessment methods)  

Sposobem na zaliczenie wykładu będzie omówiona i uzgodniona ze 
studentami na pierwszym spotkaniu, systematycznie prowadzona przez nich 
lektura, korespondująca z tematyką omawianą w sali wykładowej, 
pogłębiająca ich wiedzę. Wiedzę tę będą studenci wykazywali, dając 
pisemną odpowiedź na pytanie tzw. testu cząstkowego, który będzie 
organizowany z wykładu na wykład w semestrze zimowym. Sumarycznie 
zestawiona na koniec semestru pula punktów zdobytych dzięki 
rozwiązywaniu testów w systemie cząstkowym stanowić będzie podstawę 
do zaliczenia (w przypadku uzbierania wystarczającej liczby punktów) lub 
nie (w przypadku nieuzbierania wystarczającej liczby punktów) wykładu. W 
przypadku gdy suma punktów będzie niedostateczna lub za niska, by 
uzyskać ocenę 5,0, student będzie miał prawo do ustnej poprawki w czasie 
trwania sesji egzaminacyjnej 
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II B 13. ĆWICZENIA 
Metody oceny 
(assessment methods) 

Zadaniem każdego ze studentów będzie przygotowanie przedłożenia na 
zadany temat oraz ubogacającej przedłożenie prezentacji multimedialnej. W 
wyznaczonym terminie trzeba będzie przygotowany materiał 
zaprezentować pozostałym słuchaczom grupy. Przy ocenie liczyć się będzie 
treść przygotowanego przedłożenia na zadany temat, jak też sposób 
zaprezentowania się referującego przed grupą 

II B 14. WYKŁAD 
Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Literatura: 
Wykaz literatury do przedmiotu zatytułowanego: „Sakramenty i 
sakramentalia” 
WTAJEMNICZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE: 
1. S. Czerwik, Historyczno-liturgiczne podłoże rytuału: Chrześcijańskie 
wtajemniczenie dorosłych, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 65 (1989), nr 3, s. 
200–211. 
CHRZEST: 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213–1284 
Obrzędy chrztu dzieci: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych: Wprowadzenie 
ogólne; Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
1. S. Czerwik, Wprowadzenie do odnowionego obrzędu chrztu dzieci, 
w: Sakrament chrztu. Liturgia-Teologia-Pismo święte, red. A. Skowronek, 
Katowice 1971, s. 75–121. 
2. S. Czerwik, Liturgia chrztu dzieci, w: Sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego, red. J. Kudasiewicz, Warszawa 1981, s. 43–76. 
3. S. Czerwik, Katecheza mistagogiczna a celebracja sakramentu chrztu, 
„Przegląd Homiletyczny” 9 (2005), s. 91–105. 
BIERZMOWANIE: 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285–1321 
Obrzędy bierzmowania: Paweł VI, Konstytucja apostolska „O sakramencie 
bierzmowania” 
Obrzędy bierzmowania: Wstęp „Godność bierzmowania” 
1. S. Czerwik, Liturgia sakramentu bierzmowania, w: Sakramenty 
wtajemniczenia chrześcijańskiego, red. J. Kudasiewicz, Warszawa 1981, s. 
156–181. 
POKUTA I POJEDNANIE: 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1420–1498 
Obrzędy pokuty: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
1. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia [2 XII 
1984]. 
2. S. Czerwik, Wprowadzenie do odnowionej liturgii pokuty i 
pojednania, w: Sakrament pokuty, red. A. Skowronek, Katowice 1980, s. 
125–205. 
3. Posługa prezbitera w sakramencie pokuty i pojednania, w: S. 
Czerwik, Słudzy Chrystusa – szafarze Bożych misteriów, Kielce 2004, s. 87–
106. 
POSŁUGA PREZBITERATU: 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1536–1600  
1. Jan Paweł II, Wielkoczwartkowy list do kapłanów „Misterium 
odkupienia”, 27 III 1983, w: tenże, Listy na Wielki Czwartek 1979 – 2005, 
red. K. Lubowiecki, Kraków 2005, s. 87–94.  
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2. Jan Paweł II, Wielkoczwartkowy list do kapłanów „Św. Jan Maria 
Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów”, 16 III 1986, w: tenże, Listy na 
Wielki Czwartek 1979 – 2005, red. K. Lubowiecki, Kraków 2005, s. 111–126. 
MAŁŻEŃSTWO: 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1601–1666  
Obrzędy sakramentu małżeństwa: Wstęp „Znaczenie i godność sakramentu 
małżeństwa” 
1. S. Czerwik, Geneza i teologia odnowionej liturgii sakramentu 
małżeństwa, w: Odnowiona liturgia małżeństwa. Pokuta chrześcijańska. 
Materiały z IX i X kursu homiletyczno-katechetyczno-liturgicznego z lat 1975 
i 1976, red. W. Wojdecki, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980, s. 
17–37 
2. S. Czerwik, Teologiczne treści modlitw odnowionej liturgii 
małżeństwa, w: Odnowiona liturgia małżeństwa. Pokuta chrześcijańska. 
Materiały z IX i X kursu homiletyczno-katechetyczno-liturgicznego z lat 1975 
i 1976, red. W. Wojdecki, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980, s. 
99–103. 
NAMASZCZENIE CHORYCH: 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1499–1532  
Sakramenty chorych: Paweł VI, Konstytucja apostolska „O sakramencie 
namaszczenia chorych” 
Sakramenty chorych: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
1. S. Czerwik, Odnowiona liturgia sakramentu namaszczenia chorych, 
w: Ludzie chorzy i starsi w Kościele, red. J. Charytański, Warszawa 1981, s. 
105–121 

II B 14. ĆWICZENIA 
Spis zalecanych lektur 
(recommended reading) 

B. Nadolski, Liturgika, t. 3: Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, 
Poznań 1992, s. 217-299; T. Sinka, Liturgika, Kraków 1994, s. 341-356; 
Stosowne hasła w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski: 
"Błogosławienie/błogosławieństwo", s. 164-190; "Dedykacja (poświęcenie) 
kościoła", s. 298-302; "Egzorcyzm", s. 369-374; "Konsekracja", s. 677; 
"Konsekracja dziewic", s. 677-683; "Liturgia pogrzebu", s. 788-807; 
"Pielgrzymka", s. 1167-1177; "Procesja", s. 1221-1228; "Rok święty", s. 
1311-1314; "Sakramentalia", s. 1429-1434; Liturgia i pobożność ludowa, 
red. W. Nowak, Olsztyn 2003; 
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II B 1. Nazwa przedmiotu 
(course title) Misjologia 

II B 2. Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3. Typ przedmiotu (type of 
course) 

Fakultatywny dowolnego wyboru. 

II B 4. Poziom przedmiotu 
(level of course) 

Średnio zaawansowany. 

II B 5. Rok studiów, semestr 
(year of study, semester) 

Zalecany V, semestr letni. 

II B 6. Liczba punktów (number 
of credits) 

2 

II B 7. Metody nauczania 
(teaching methods) 

Wykład: 15 godz. 

II B 8. Język wykładowy 
(language of course) 

Polski. 

II B 9. Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer) 

Ks. prof. dr hab. Jan Górski 

II B 10. Wymagania wstępne 
(prerequisites) 

Zainteresowanie tematyką. 

II B 11. Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Zapoznanie z nauką o misjach i najważniejszymi problemami ewangelizacji. 

II B 12. Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents) 

Definicja misji. Powstanie i rozwój misjologii. Teologiczne uzasadnienie 
misji. Historyczny rozwój misji. Misjografia. Udział całego Ludu Bożego. 
Inkulturacja. Dialog a misje. Wybrane zagadnienia z praktyki misyjnej. 

II B 13. Metody oceny 
(assessment methods) 

Kolokwium ustne, zaliczenie z oceną. 

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading) 

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (1990); J. Górski, Nowy 
paradygmat misji, Warszawa 2006; I.J. Luzbetak, Kościół a kultury, 
Warszawa 1998; K. Mȕller, Teologia misji. Wprowadzenie, Warszawa 1989; 
J.Górski, Duszpasterstwo misyjne, Katowice 2009. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Muzyka – instrumentoznawstwo 

Muzyka – śpiewy diakona  

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Fakultatywny dowolnego wyboru. 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Podstawowy.  

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok V, semestr 9 (zimowy) i 10 (letni), w ramach specjalności: teologia 
pastoralna.  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

4 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 15 godzin 
Ćwiczenia: 15 godzin. 
Konsultacje indywidualne: możliwość co tydzień, w ramach dyżuru. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski  

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Znajomość czytania zapisu nutowego, w tym notacji chorałowej oraz 
umiejętności wokalne. 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(wskazane jest 
określenie celów jako 
efektów kształcenia i 
kompetencji) (objectives 
of the course,) 

W wyniku zaliczenia przedmiotu student zdobywa ogólną wiedzę dotyczącą 
budowy i historii instrumentów muzycznych. W dziedzinie praktyki wokalnej 
poznaje śpiewy diakona. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Teoria – zagadnienia z instrumentoznawstwa; najważniejsze dane dotyczące 
budowy i charakterystyka poszczególnych grup instrumentów, skład 
orkiestry, informacje dot. organów. 
Praktyka – śpiewy liturgiczne w posłudze diakona, w tym śpiewy Wielkiego 
Tygodnia. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Semestralna ocena studenta polega na indywidualnym sprawdzianie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej (w dziedzinie praktyki wokalnej). Zaliczenia 
semestralne odbywają się zwykle w ostatnim tygodniu zajęć, przed 
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. O terminie i zakresie materiału do 
zaliczenia studenci są poinformowani na początku semestru.  

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1980; J. Gołos, Zarys 
historii budowy organów w Polsce, Bydgoszcz 1965; Służba ołtarza. 
Organista i organy, red. R. Rak, Katowice 1985; Cantare missam, oprac. A. 
Filaber, Warszawa 1993; Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek. Katowice 
2002.  
Wszystkie materiały są dostępne w Bibliotece Wydziału Teologicznego. 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 292 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Prawo kanoniczne o sakramentach  

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/trimester)  

Rok V, semester letni  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

4 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykłady: 2 godziny 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)  

Ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Pastwa, wykłady  
Mgr lic. kan. Monika Gwóźdź, ćwiczenia  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zaliczenie wstępu do nauki prawa kanonicznego i norm ogólnych (I księgi 
Kodeksu Prawa Kanonicznego). 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(wskazane jest 
określenie celów jako 
efektów kształcenia  
i kompetencji) 
(objectives of the course, 
preferably  
expressed in terms of 
learning outcomes and 
competences)  

Celem wykładów i ćwiczeń jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie 
prawa o sakramentach w ustawodawstwie kodeksowym i pozakodeksowym 
(prawo Konferencji Episkopatu Polski, prawo Archidiecezji Katowickiej). 
Szczegółowym celem jest zrozumienie związków księgi IV KPK z innymi 
partiami Kodeksu, np. bliskość prawa o sakramencie pokuty i prawa o 
sankcjach w Kościele (księga VI KPK). 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu  
(course contents)  

Zakres tematyczny wykładów: przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego: kan. 
834-1054 (sakramenty w ogólności, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, 
sakrament pokuty, sakrament namaszczenia chorych, święcenia), kan. 1176-
1185 (prawo do pogrzebu kościelnego), kan. 1191-1253 (ślub, przysięga), 
kan. 1205-1253 (miejsca święte, czasy święte), kan. 1311-1399 
(przestępstwa i kary w ogólności, kary za poszczególne przestępstwa). 
Zakres tematyczny ćwiczeń: analiza w grupach wybranych tekstów 
źródłowych i ciekawych pozycji z literatury przedmiotu 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Wykłady: egzamin ustny.  
Ćwiczenia: zaliczenie ustne z materiału określonego na pierwszych zajęciach  

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Lektury podstawowe:  
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. III.2, wyd. 
Pallottinum 2011, s. 13-249.  
Krukowski J., Lempa F., Sankcje w Kościele, w: Komentarz do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987, s. 111- 280.  
Hemperek P., Sakramenty (kan. 840-1054), w: Komentarz do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, t. 3, Lublin 1986, s. 61-212.  
Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2 i 4, Olsztyn 
1986 - 1990.  
 
Lektury uzupełniające:  
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Fąka M., Nowe kanoniczne prawo karne, w: Duszpasterstwo w świetle 
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 1985, s. 238-255. 
Grocholewski Z., Zasady inspirujące Księgę VII „De processibus” KPK, „Ius 
Matrimoniale”  
4 (1999), s. 153-180.  
Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997.  
Pastuszko M., Prawo o sakramentach świętych. Normy ogólne i sakrament 
chrztu, Warszawa 1983.  
Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999. 
Pastuszko M., Udzielanie sakramentów braciom oddzielonym (kan. 844 §§ 
1-5 KPK 1983), „Śl. Studia Hist.-Teol.” 34 (2001), s. 194-215. 
Syryjczyk J., Sakrament pokuty w karnym prawie kanonicznym, w: 
Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 
1985, s. 279-289.  
Zubert B. W., Chrzest dziecka wbrew woli rodziców, „Prawo Kanoniczne” 
(1996), nr 3-4, s. 43-64. 
Zubert B. W., Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni 
obowiązujących przepisów kodeksowych, „Roczniki Nauk Prawnych” 5 
(1995), s. 17-48. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Prawo kanoniczne – małżeńskie 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

teologia nauczycielska stacjonarna – fakultatywny dowolnego wyboru 
teologia pastoralna i ogólna – obowiązkowy  

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

średnio zaawansowany  

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

V, semestr zimowy 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

3 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykłady: 2 godziny tygodniowo (15 tygodni)  
Ćwiczenia: 1 godzina tygodniowo  
Konsultacje: dla osób indywidualnych – 2 godziny tygodniowo 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zaliczenie wstępu do nauki prawa kanonicznego i norm ogólnych (I księgi 
Kodeksu Prawa Kanonicznego) 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Celem wykładów i ćwiczeń jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie: 
odnowionej teologii sakramentu małżeństwa, małżeństwa kanonicznego (w 
KPK i w prawie partykularnym polskim), małżeństwa konkordatowego. 
Szczegółowym celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności zredagowania 
skargi powodowej w procesie o nieważność małżeństwa. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Zakres tematyczny wykładów: przepisy kan. 1055-1165 KPK; Instrukcja 
Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele 
Katolickim (5.IX.1986), „Wiadomości Diecezjalne 1987, nr 4, s. 179-210; 
Instrukcja dla księży dotycząca małżeństw konkordatowych (22.X.1998), 
„Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1998, nr 2, s. 55-63; pomocniczo – 
przepisy kan. 1400-1706. 
Zakres tematyczny ćwiczeń: analiza w grupach wybranych tekstów 
źródłowych i ciekawych pozycji z literatury przedmiotu.  

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Wykłady: egzamin ustny. 
Ćwiczenia: zaliczenie ustne z materiału określonego w dostarczonych tezach 
z uwzględnieniem oceny zredagowanej skargi powodowej oraz aktywności 
na zajęciach.  

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t.3: Prawo 
małżeńskie, Olsztyn 1984; 
M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 
1987; 
W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2001; 
P.J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w 
kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 
1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Warszawa 2002;  
A. Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy 
personalistycznej, Katowice 2007. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title) Problemy katechezy mistagogicznej 

II B 2. Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3. Typ przedmiotu (type of 
course) 

Fakultatywny 

II B 4. Poziom przedmiotu 
(level of course) 

Zaawansowany 

II B 5. Rok studiów, semestr 
(year of study, semester) 

V, letni 

II B 6. Liczba punktów (number 
of credits) 

2 

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. dr Krzysztof Sosna 

II B 10. Wymagania wstępne 
(prerequisites) 

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu katechetyki. 

II B 11. Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu katechetyki 

II B 12. Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents) 

Przedmiotem zainteresowania są zagadnienia dotyczące katechezy 
parafialnej. Obejmują one katechezę sakramentalną, jak również katechezę 
grup parafialnych  

II B 13. Metody oceny 
(assessment methods) 

Kolokwium; pisanie konspektów katechez. 

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading) 

W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.  
M. Zając, Katecheza parafialna, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. 
J. Stala, Tarnów, 2003, 144-174. 
Wychowanie do rozumienia symboli sakramentalnych i postaw liturgicznych 
w świetle katechez mistagogicznych św. Cyryla Jerozolimskiego, w: 
Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. R. 
Buchta, S. Dziekoński, Katowice 2011, s. 129-146. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Teologia biblijna 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Obowiązkowy 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

średniozaawansowany 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

V, specjalność pastoralna, semestr zimowy. 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład 1 godzina tygodniowo. Całkowita liczba tygodni: 15. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Dr Beata Urbanek 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Wiadomości z zakresu wstępu ogólnego do Pisma Świętego. 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(wskazane jest 
określenie celów jako 
efektów kształcenia i 
kompetencji) (objectives 
of the course, preferably  
expressed in terms of 
learning outcomes and 
competences)  

Wykład ma charakter syntetyzujący. Podstawą jest wiedza zdobyta na 
wstępie do Pisma Świętego oraz wstępach szczegółowych do Starego i 
Nowego Testamentu. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Przedmiot i specyfika teologii biblijnej, jej powiązanie z egzegezą i teologią 
systematyczną, główne wątki teologiczne ST i NT. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie z oceną. Kolokwium z wybranych lektur (30% oceny końcowej) i 
zaliczenie na koniec semestru (70% oceny końcowej). Oba elementy trzeba 
zaliczyć na co najmniej 50%. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Brown R.E., Donahue J.R., Senior D., Collins A.Y., Zarys teologii Nowego 
Testamentu, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, 
R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 2092-2131. 
Kudasiewicz J., Powołanie do służby. Szkice z teologii i duchowości biblijnej, 
Lublin 2011. 
Léon-Dufour X. (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1990. 
McKenzie J.L., Zarys teologii Starego Testamentu, w: Katolicki komentarz 
biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 
1990-2034. 
Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii 
chrześcijańskiej, Kielce 2002. 
Teologia Nowego Testamentu, t. I-III, red. M. Rosik, Wrocław 2008. 
Teologia Starego Testamentu, t. I-IV, red. M. Rosik, Wrocław 2011. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Teologia dogmatyczna – eschatologia  

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 zimowy  

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 ćwiczeniach, które 
zostanie przeprowadzone na ostatnich zajęciach. Na ocenę wpływa 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 298 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

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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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Teologia moralna życia społecznego 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Obowiązkowy 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Podstawowy 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok V, semestr dziewiąty 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

3 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład - liczba godzin przedmiotu: 15; 
Ćwiczenia - liczba godzin przedmiotu: 15; 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

ks. Wojciech Surmiak, dr – wykład 
ks. Wojciech Surmiak, dr – ćwiczenia dla specj. pastoralnej 
Sylwia Kempys, mgr – ćwiczenia dla specj. ogólnej i naucz. 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zakres wiadomości z zakresu teologii moralnej ogólnej  

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

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. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

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 
 
Treści ćwiczeń: 
1. Rodzina – jako pierwsze miejsce zaangażowania społecznego. Modele 
współczesnej rodziny  
2. Chrześcijańska koncepcja pracy i etyka biznesu  
3. Bezrobocie i bieda 
4. Patriotyzm a polityka 
5. Odpowiedzialność za słowo i etyka mediów 
6. Etyka i ekologia 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Egzamin ustny na podstawie wcześniej udostępnionych tez. 
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie warunków przedstawionych na pierwszych 
zajęciach. Zaliczenie obejmuje przygotowanie ćwiczeń lub eseju, 
wiadomości zdobyte w ramach zajęć i treści związane z lekturą encykliki 
Caritas in veritate 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

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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Nazwa przedmiotu : 

Wykład monograficzny (semestr zimowy) 

 

 Świat mediów. Wybrane metody i techniki manipulacji medialnej – część I 

 Zadania stojące przed duszpasterstwem młodzieży w Polsce w perspektywie nowej ewangelizacji 

 Ortodoksja, herezja i prądy heterodoksyjne w starożytnym Kościele 

 La riforma liturgica del concilio vaticano II – un evento ancora da continuare nell’odierno contesto 
storico: 50 anni dopo la sua chiusura 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Świat mediów. Wybrane metody i techniki 

manipulacji medialnej – część I 
II B 2.  Kod przedmiotu (course 

code)  
 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

ograniczonego wyboru 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok studiów: V.   

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład, 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni w semestrze,  30 godzin. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Bogdan Biela, dr hab. 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Brak.   

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Znajomość problematyki metod i technik manipulacji medialnej . 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Zauważamy fakt olbrzymiego wpływu mediów na otaczającą nas 
rzeczywistość. Przejawia się on w szczególności w kształtowaniu naszej 
wiedzy i wyobrażeń, poglądów i sympatii w każdej możliwej sprawie. Toteż 
pierwszym postulatem, jaki kierujemy w stronę mediów - a zarazem ich 
obowiązkiem - jest rzetelność, czyli stanie w prawdzie. Od stania w prawdzie 
uzależniona jest wolność naszych decyzji (np. wyborczych), także w tym 
sensie, że mogą być one prawdziwie wolne i słuszne tylko wtedy, gdy 
podejmujemy je na podstawie prawdziwych informacji. Minęły czasy 
topornej propagandy czy manipulacji. Jej współczesne formy, podejmowane 
przez nieuczciwe media, są bardzo wysublimowane. Obecnie podstawowym 
celem manipulacji medialnej jest nie tylko doraźne wprowadzenie odbiorcy 
w błąd - nie tylko przekonanie go, że podawany mu fałsz jest prawdą. 
Współczesne formy propagandy są wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe. 
Ich celem jest możliwie trwałe przywiązanie odbiorcy do określonych 
postaw i poglądów wykreowanych przez propagandzistów. W tym 
kontekście niesłychanie istotne jest poznanie świata manipulacji ze 
szczególnym uwzględnieniem metod i technik manipulacji medialnej. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Podstawą do zaliczenia jest  podpisywana lista obecności  i referat 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Z. Bauer i E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000. 
J. Kossecki, Granice manipulacji, Warszawa 1986. 
 P. Hahne., Siła manipulacji, Warszawa 1997. 
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996. 
A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1995. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Zadania stojące przed duszpasterstwem młodzieży 

w Polsce w perspektywie nowej ewangelizacji 
II B 2.  Kod przedmiotu (course 

code)  
 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Ograniczonego wyboru. 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany. 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok V; semestr IX studiów.  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo; 15 tygodni. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Język polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ireneusz Celary, prof. UŚ dr hab. 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Podstawowa znajomość zagadnień z teologii pastoralnej oraz z teologii 
laikatu i ewangelizacji.  

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Uczestnictwo w wykładzie pozwoli studentowi pogłębić swą wiedzę na 
temat znaczenia nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

W wykładach przedstawione zostaną najważniejsze aktualne problemy 
duszpasterstwa młodzieży w Polsce w korelacji z nową ewangelizacją. 
Badania pastoralne przeprowadzone zostaną w oparciu o posoborową 
teologię i socjologiczno-psychologiczną wizję środowiska młodzieży polskiej. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Student otrzyma zaliczenie z przedmiotu poprzez systematyczny udział w 
wykładach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z pracy zaliczeniowej. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 
2000. 
Kalinowski M., Duszpasterstwo młodzieży, w: Duszpasterstwo specjalne, 
red. R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998, s. 21-38. 
Łuczak H., Posługa duszpasterska wśród młodzieży polskiej, Wrocław 1994. 
Mariański J., Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w 
warunkach zmian społecznych, Lublin 2008. 
Mickiewicz F., Wspólnota uczniów Jezusa. Powołanie – formacja – 
posłannictwo, Ząbki 2008. 
Pawlina K., Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, 
Warszawa 1995. 
Przyczyna H., Teologia ewangelizacji, Kraków 1992. 
Zaręba S. H., W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem 
polskiej młodzieży, Warszawa 2008.  
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Ortodoksja, herezja i prądy heterodoksyjne w 

starożytnym Kościele 
II B 2.  Kod przedmiotu (course 

code)  
 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Fakultatywny ograniczonego wyboru 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Średnio zaawansowany 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

semestr zimowy 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

ks. dr hab. Andrzej Uciecha  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Znajomość historii starożytnej Kościoła, patrologii 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Pogłębienie wiadomości z teologii patrystycznej oraz opanowanie 
umiejętności krytycznej analizy tekstów ojców Kościoła, pisarzy kościelnych 
oraz gnostyckich 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Podstawowe argumenty w polemicznych debatach chrześcijan z poganami, 
Żydami i heretykami we wczesnym chrześcijaństwie; metody argumentacji 
we wczesnochrześcijańskich syntezach antyheretyckich; formalno-literackie 
metody polemiki z herezjami; herezja jako czynnik stymulujący ortodoksję 
na tle przemian religijnych, politycznych, społeczno-kulturowych 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie bez oceny w formie lektury i krytycznego przygotowania tekstu 
źródłowego w celu przedstawienia wniosków, zgodnie z podanym w planie 
zajęć harmonogramem; obecność i aktywny udział w wykładach 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

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

evento ancora da continuare nell’odierno contesto 
storico: 50 anni dopo la sua chiusura 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course) 

Fakultatywny ograniczonego wyboru. 

II B 4.  Poziom przedmiotu (level 
of course) 

Zaawansowany. 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, semester) 

V, semestr zimowy. 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits) 

3 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods) 

Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni na semestr 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course) 

Polski. 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer) 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites) 

Zaliczone cztery lata studiów teologicznych i zainteresowanie problematyką 
objętą wykładem – i to w języku włoskim. Fakt realizacji wykładu w języku 
włoskim wymagać będzie minimalnej znajomości tego języka i silnej woli 
zgłębiania go w miarę postępowania w prowadzonym studium. 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the course) 

Uzupełnienie poszczególnych działów liturgiki, zgłębianych w 
dotychczasowym studium podstawowym przez studentów V roku, o wymiar 
odnoszący się do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents) 

Il tempo di emergenza liturgica; la dolorsa vicenda dei Lefebvriani; Il 
pensiero dei revisionisti; Confronto su alcune posizioni dei tradizionalisti; 
No alle assolutizzazioni; Per un dialogo sereno 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods) 

Na końcową ocenę będzie miała wpływ systematycznie prowadzona i 
dokumentowana przez studentów praca nad proponowanymi 
dokumentami i tekstami opracowań opisujących kwestie związane z historią 
reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, jak też z jej recepcją w 
poszczególnych środowiskach chrześcijan i wspólnotach parafialnych. 
Ponieważ w założeniach proces weryfikacji będzie rozciągnięty w czasie na 
okres całego semestru zimowego, dlatego ważna będzie dla tegoż procesu 
aktywność studentów na poszczególnych zajęciach, jak też rozmowa, jaka 
zostania z każdym z nich przeprowadzona na ostatnim spotkaniu. 

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading) 

Literatura obowiązkowa: 
Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, in: 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents
/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html; Introduzione 
generale del Messale Romano, in: 
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http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_c
on_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_it.html. 
Literatura uzupełniająca:  
A. Sorrentino, Riforma della riforma?, Pellezzano 2014 
P. Marini, Liturgia e bellezza. Nobilis pulchritudo, Città del Vaticano 2005. 
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Nazwa przedmiotu  

Wykład monograficzny (semestr letni) 

 

 Świat mediów. Wybrane metody i techniki manipulacji medialnej – część II 

 Heil erfahren in den Sakramenten 

 Znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa w teologicznopastoralnej refleksji 

 Człowiek drogą Kościoła w pastoralno-duszpasterskiej refleksji po Soborze Watykańskim II 

 Twórcy zbiorów śpiewów kościelnych na Śląsku w XIX i XX wieku 

 Polemika z manicheizmem w pismach ojców Kościoła 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Świat mediów. Wybrane metody i techniki 

manipulacji medialnej – część II 
II B 2.  Kod przedmiotu (course 

code)  
 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

ograniczonego wyboru 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok studiów: V.   

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład, 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni w semestrze,  30 godzin. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Bogdan Biela, dr hab. 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Brak.   

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Znajomość problematyki metod i technik manipulacji medialnej . 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Zauważamy fakt olbrzymiego wpływu mediów na otaczającą nas 
rzeczywistość. Przejawia się on w szczególności w kształtowaniu naszej 
wiedzy i wyobrażeń, poglądów i sympatii w każdej możliwej sprawie. Toteż 
pierwszym postulatem, jaki kierujemy w stronę mediów - a zarazem ich 
obowiązkiem - jest rzetelność, czyli stanie w prawdzie. Od stania w prawdzie 
uzależniona jest wolność naszych decyzji (np. wyborczych), także w tym 
sensie, że mogą być one prawdziwie wolne i słuszne tylko wtedy, gdy 
podejmujemy je na podstawie prawdziwych informacji. Minęły czasy 
topornej propagandy czy manipulacji. Jej współczesne formy, podejmowane 
przez nieuczciwe media, są bardzo wysublimowane. Obecnie podstawowym 
celem manipulacji medialnej jest nie tylko doraźne wprowadzenie odbiorcy 
w błąd - nie tylko przekonanie go, że podawany mu fałsz jest prawdą. 
Współczesne formy propagandy są wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe. 
Ich celem jest możliwie trwałe przywiązanie odbiorcy do określonych 
postaw i poglądów wykreowanych przez propagandzistów. W tym 
kontekście niesłychanie istotne jest poznanie świata manipulacji ze 
szczególnym uwzględnieniem metod i technik manipulacji medialnej. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Podstawą do zaliczenia jest  podpisywana lista obecności  i referat 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Z. Bauer i E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000. 
J. Kossecki, Granice manipulacji, Warszawa 1986. 
 P. Hahne., Siła manipulacji, Warszawa 1997. 
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996. 
A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1995. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Heil erfahren in den Sakramenten 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów.  

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Ograniczonego wyboru.  

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany. 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok V; semestr X studiów.  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo; 15 tygodni. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Język niemiecki 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ireneusz Celary, prof. UŚ dr hab. 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Podstawowa znajomość zagadnień z dogmatyki, liturgiki i teologii 
pastoralnej.  

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

W części pierwszej wykładu student powinien zdobyć ogólną orientację w 
posoborowej teologii sakramentalnej. Część druga ukaże dane szczegółowe, 
umożliwiające szybkie orientowanie się w celebracji sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Wykład skupia się wokół następujących treści: 
Zarys teologii sakramentów. 
Celebracja inicjacji chrześcijańskiej. 
Liturgia i teologia Eucharystii. 
Symbole, rytuały, sakramentalne czynności: aspekt dydaktyczny. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz 
sporządzenie z nich notatek. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Kunzler M., Die Liturgie der Kirche, Paderborn 1995. 
Ratzinger J., Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründung 
christlicher Existenz, Freiburg i. Br. 2008.   
Schneider Th., Zeichen der Nöhe Gottes. Grundriß der 
Sakramententheologie, Mainz 1998.  
Tilich P., Symbol und Wirklichkeit, Göttingen 1986. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa w 

teologicznopastoralnej refleksji 
II B 2.  Kod przedmiotu (course 

code)  
 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Ograniczonego wyboru.  

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany. 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok V; semestr X studiów.  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo; 15 tygodni. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Język polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ireneusz Celary, prof. UŚ dr hab. 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Podstawowa znajomość zagadnień z teologii małżeństwa i rodziny, z liturgiki 
oraz z teologii pastoralnej.  

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

W ramach wykładu student powinien zdobyć orientację w następujących 
zagadnieniach: małżeństwo w zamyśle Boga Stwórcy; Chrystus 
fundamentem sakramentu małżeństwa; łaska sakramentu małżeństwa 
według nauki Kościoła; podstawowe funkcje Kościoła w życiu rodziny; 
odnowiona liturgia sakramentu małżeństwa; liturgia w życiu rodziny.  

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Małżeństwo w zamyśle Boga Stwórcy. 
Małżeństwo w Misterium Chrystusa. 
Małżeństwo w Misterium Kościoła. 
Małżeństwo w Misterium eschatycznego Przymierza. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Warunkiem zaliczenia wykładu będzie systematyczne uczestnictwo studenta 
w zajęciach oraz uzyskanie przez niego pozytywnej oceny z pracy 
zaliczeniowej. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Watykan 1981.  
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008. 
Lubowicki K., Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 
2007. 
Mariański J., Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w 
świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003. 
Nosowski Z., Parami do nieba. Małżeńska droga świętości, Warszawa 2004. 
Obrzędy sakramentu małżeństwa. Dostosowane do zwyczajów diecezji 
polskich, Katowice 2003. 
Skreczko A., Rodzina Bogiem silna, Białystok 2004.  
Wyżlic M., Czaja A. (red.), W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa, 
Lublin 2010. 
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Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Człowiek drogą Kościoła w pastoralno-

duszpasterskiej refleksji po Soborze Watykańskim 
II 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów.  

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Ograniczonego wyboru.  

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany. 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok III-V; semestr V-X studiów.  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo; 15 tygodni. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Język polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ireneusz Celary, prof. UŚ dr hab. 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Podstawowa znajomość zagadnień z teologii pastoralnej oraz z teologii 
laikatu i ewangelizacji.  

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Uczestnictwo w wykładzie pozwoli studentowi pogłębić swą wiedzę o 
następujące zagadnienia: zagrożenia dla człowieka we współczesnym 
świecie; odkrywanie tajemnicy Kościoła; zadania Kościoła w służbie 
człowiekowi; miejsce chrześcijanina we wspólnocie parafialnej.  

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Wykład pozwoli uczestnikom dostrzec zadania, jakie stoją przed 
posoborowym Kościołem w jego misji względem współczesnego człowieka. 
Wynikają one z prosto brzmiącej zasady pastoralnej, sformułowanej w 
encyklice „Redemptor hominis”: „Człowiek jest drogą Kościoła”. Zawarte w 
wykładzie treści mogą również służyć pomocą wspólnotom parafialnym, a 
także tym, którzy pragną pogłębić świadomość swego chrześcijańskiego 
powołania. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, sporządzenie z 
nich notatek oraz udział w kolokwium zaliczeniowym. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym 1979. 
J. Krucina, Drogami Kościoła, Wrocław 2000. 
J. Majka (red.), Człowiek w Kościele, Wrocław 1979. 
K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vatikanum II, Kraków 
1972. 
W. Zagrodzki, Człowiek drogą Kościoła. Jan Paweł II w Polsce, Kraków 2002. 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 312 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1. Nazwa przedmiotu 
(course title) Twórcy zbiorów śpiewów kościelnych na Śląsku w 

XIX i XX wieku 

II B 2. Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3. Typ przedmiotu (type of 
course) 

Fakultatywny ograniczonego wyboru. 

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) 

2 

II B 7. Metody nauczania 
(teaching methods) 

Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni 

II B 8. Język wykładowy 
(language of course) 

Polski. 

II B 9. Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer) 

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek 

II B 10. Wymagania wstępne 
(prerequisites) 

Podstawowa znajomość w kwestiach liturgiczno-muzycznych. 

II B 11. Cele przedmiotu 
(objectives of the course) 

Wykład ma na ceku przybliżyć słuchaczom najważniejszych  twórców 
związanych ze źródłowymi przekazami  pieśni kościelnych   na Śląsku w XIX i 
XX w.  

II B 12. Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents) 

W ramach wykładu zostaną przedstawione sylwetki twórców i szczegółowo 
omówione    ich najważniejsze zbiory pieśni kościelnych. Dalszą część stanowi 
poszukiwanie genezy    w warstwie tekstowej  i muzycznej śpiewanych do 
dziś pieśni religijnych, ukazanie form wariabilnych oraz sposób 
funkcjonowania tych pieśni. 

II B 13. Metody oceny 
(assessment methods) 

Warunkiem uzyskania zaliczenia (bez oceny) jest udział  w zajęciach oraz w 
kolokwium końcowym. 

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading) 

Śpiewnik kościelny, oprac. A. Reginek. Katowice 2002; 
 Literatura uzupełniająca: 
J. Kudera [Ksiądz], Polska pieśń nabożna na Górnym Śląsku. Zarys historyczny 
i ocena, 
Bytom 1911; Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i 
materiały, red. B. Bartkowski, współpraca red. K. Mrowiec, J. Stęszewski, 
Lublin 1990; A. Reginek, Księża kompozytorzy – twórcy muzyki sakralnej na 
Górnym Śląsku w XX w., w: Vobis episcopus vobiscum christianus. Księga 
Jubileuszowa dedykowana Ks. Abp. Damianowi Zimoniowi, red. W. Myszor, 
A. Malina, Katowice 2004, s. 76–86.  
Wszystkie materiały są dostępne w Bibliotece Wydziału Teologicznego. 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 313 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Polemika z manicheizmem w pismach ojców 

Kościoła 
II B 2.  Kod przedmiotu (course 

code)  
 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Fakultatywny ograniczonego wyboru 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Średnio zaawansowany 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

ROK V, semestr letni 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

ks. dr hab. Andrzej Uciecha  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Znajomość historii starożytnej Kościoła, patrologii 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(wskazane jest 
określenie celów jako 
efektów kształcenia i 
kompetencji) (objectives 
of the course, preferably  
expressed in terms of 
learning outcomes and 
competences)  

Pogłębienie wiadomości z teologii patrystycznej oraz opanowanie 
umiejętności krytycznej analizy antymanichejskich tekstów ojców Kościoła i 
pisarzy kościelnych. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Chrześcijańska polemika z manicheizmem ukazana w kontekście 
historyczno-kulturowym, z analizą metod formalno-literackich i motywów 
teologicznych 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie bez oceny w formie lektury i krytycznego przygotowania tekstu 
źródłowego w celu przedstawienia wniosków, zgodnie z podanym w planie 
zajęć harmonogramem; obecność i aktywny udział w wykładach 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Augustyn, Pisma przeciw manichejczykom, tłum. J.Sulowski, oprac. 
W.Myszor, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy LIV, Warszawa 1990; 
A.Uciecha, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes (StAC.SN 
8), Katowice 2009; A.Uciecha, Grecka hyle w Hymnach św. Efrema 
Syryjczyka, w: Acta Universitatis Wratislaviensis nr 
2992, Antiquitas XXIX, Wrocław 2007, s. 631-636. 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 314 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

Nazwa przedmiotu : 

Seminarium magisterskie 

 Teologia moralna 

 Teologia dogmatyczna 

 Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu 

 Homiletyka 

 Historia Kościoła i patrologia 

 Katolicka nauka społeczna 
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Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Teologia moralna 

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/trimester)  

Piąty, semester zimowy  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

4 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Seminarium  

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy  
(name of lecturer)  

Antoni Bartoszek  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Teologia moralna fundamentalna  

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Przygotowanie pracy magisterskiej   

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu  
(course contents)  

Prezentacja i omówienie kolejnych partii pracy magisterskiej  

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Ocena dwóch rozdziałów pracy magisterskiej   

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Literatura związana z pracą magisterską  

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 316 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Teologia dogmatyczna 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu  
(type of course)  

Fakultatywny ograniczonego wyboru. 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

V, oba semestry 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Seminarium: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni w semestrze, dwa semestry 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy  
(name of lecturer)  

ks. dr hab. Jacek Kempa 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Ukończone trzy lata studiów teologicznych 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Przygotowanie pracy magisterskiej z teologii dogmatycznej. Obszary 
uprzywilejowane: chrystologia/soteriologia, antropologia, charytologia, 
nauka o stworzeniu. Konteksty: teologia współczesna i średniowieczna. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu  
(course contents)  

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.  

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

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. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

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. 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 317 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Fakultatywny ograniczonego wyboru. 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany. 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

V,  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2  

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Zajęcia 2 godziny (tygodniowo). Liczba tygodni w jednym semestrze 15. 
Możliwość konsultacji 2 godziny tygodniowo. Przedmiot jest wspierany na 
platformie e-learningu. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski. 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

dr hab. Artur Malina, prof. UŚ 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zaliczenie języków biblijnych na poziomie: Język grecki - Septuaginta, Język 
hebrajski - morfologia. Konieczna jest bardzo dobra znajomość materialna 
całej Biblii, która będzie weryfikowana już podczas pierwszego semestru. 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

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. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Na pierwszym spotkaniu przedstawienie szczegółowego planu 
podporządkowanego osiągnięciu głównego celu zajęć. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie na podstawie spełnienia warunków określonych na początku 
semestru. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

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. 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 318 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Homiletyka 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu  
(type of course)  

Fakultatywny ograniczonego wyboru 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

V, oba semestry  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2/2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Ćwiczenia seminaryjne: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy  
(name of lecturer)  

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk  
 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zainteresowanie przedmiotem badań oraz dobra orientacja w 
zagadnieniach homiletycznych.  

II B 11.  Cele przedmiotu 
(wskazane jest 
określenie celów jako 
efektów kształcenia  
i kompetencji) 
(objectives of the course, 
preferably  
expressed in terms of 
learning outcomes and 
competences)  

Wprowadzanie w metodykę pracy naukowej i realizacja jej zasad na 
przykładzie wybranego tematu pracy magisterskiej. Opanowanie metody 
pracy naukowej. Napisanie pracy magisterskiej. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu  
(course contents)  

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. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie na podstawie wykazanych postępów w przygotowywaniu pracy 
magisterskiej. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

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. 

 



Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 319 

Wydział Teologiczny 
 

 

 

II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Historia Kościoła i patrologia 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Fakultatywny ograniczonego wyboru. 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Zaawansowany 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

rok V,  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Seminarium: 30 godzin; 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni.  

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Andrzej Uciecha  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Pozytywne zaliczenie seminarium w poprzednim semestrze. Znajomość 
języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na lekturę tekstów oryginalnych, 
znajomość bierna języka obcego (angielski, francusku, niemiecki). 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(wskazane jest 
określenie celów jako 
efektów kształcenia i 
kompetencji) (objectives 
of the course, preferably  
expressed in terms of 
learning outcomes and 
competences)  

Celem seminarium magisterskiego jest napisanie pracy magisterskiej. 
Umiejętność pisania prac popularno-naukowych i naukowych. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

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. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

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. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

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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II B 1. Katolicka nauka 
społeczna (course title) Katolicka nauka społeczna 

II B 2. Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3. Typ przedmiotu (type of 
course) 

Seminarium magisterskie 

II B 4. Poziom przedmiotu 
(level of course) 

Zaawansowany 

II B 5. Rok studiów, semestr 
(year of study, semester) 

Teol. stacjonarna - V rok 

II B 6. Liczba punktów (number 
of credits) 

 

II B 7. Metody nauczania 
(teaching methods) 

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). 

II B 8. Język wykładowy 
(language of course) 

polski 

II B 9. Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer) 

Arkadiusz Wuwer 

II B 10. Wymagania wstępne 
(prerequisites) 

Zaliczenie seminarium magisterskiego w poprzednim semestrze. 
Zaawansowana orientacja w terminologii i podstawowych zagadnieniach 
społecznych oraz w zainteresowanie społecznym nauczaniem Kościoła 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course)  

Celem seminarium z katolickiej nauki społecznej dla roku V studiów 
stacjonarnych z teologii jest finalizacja działań zmierzających do napisania 
pracy magisterskiej z zakresu nauczania społecznego Kościoła.  
Student pracuje nad ostatecznym kształtem pracy magisterskiej i kończy jej 
redagowanie  do końca maja 2016 roku. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

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. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

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. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wyd. Jedność, Kielce 2005, stron 
639. 
F.J. Mazurek, Katolicka nauka społeczna - status metodologiczny i główne 
obszary problemowe, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe 
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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 
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. 
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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

rok VI 

 

 Homiletyka szczegółowa 

 Konserwacja zabytków 

 Konwersatorium homiletyczne 

 Konwersatorium pastoralne 

 Liturgika pastoralna 

 Massmedia w duszpasterstwie 

 Muzyka – śpiewy celebracji Mszy Świętej 

 Psychologia pastoralna 

 Teologia pastoralna - szczegółowa 

 Teologia moralna – sakramenty uzdrowienia 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Homiletyka szczegółowa  

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/trimester)  

Rok: VI, Semestr: 11 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

3 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Ćwiczenia – 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Student powinien przed przystąpieniem do zajęć zaliczyć wykłady i 
ćwiczenia z homiletyki 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Samodzielna, krytyczna analiza kazań; sposób doboru i ocena tworzywa 
kaznodziejskiego, samodzielne przygotowywanie i wygłoszenie kazań, 
zwłaszcza kazań ślubnych, pogrzebowych, pasyjnych i serii rekolekcji dla 
dzieci i dorosłych. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Homiletyka szczegółowa (podział rodzajów homilii): ze względu na formę; ze 
względu na okoliczności; ze względu na wiek; ze względu na seryjność; ze 
względu na kontekst roku liturgicznego; ze względu na sposób komunikacji. 
Wypracowanie umiejętności głoszenia różnych form kazań i homilii a 
zwłaszcza: monologowej, dialogicznej, obrzędowej, dla poszczególnych grup 
wiekowych oraz w różnym kontekście roku liturgicznego, a także o różnym 
sposobie komunikacji. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie odbywa się na podstawie wygłoszenie poszczególnych jednostek 
przepowiadania kaznodziejskiego. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

L. Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji 
katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 
2009; L. Szewczyk, Homilie w czasie liturgii sakramentu małżeństwa, w: 
Homilie ślubne, red. L. Szewczyk, Katowice 2007, s. 7–12; Kazania Pasyjne, 
red. L. Szewczyk, A. Kołek, Katowice 2003; L. Szewczyk, Zrozpaczonym głosić 
nadzieję. Zdań kilka o homiliach pogrzebowych, w: Homilie pogrzebowe, 
red. L. Szewczyk, Katowice 2004, s. 7–10. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu  
(course title)  Konserwacja zabytków 

I B 2.  Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Fakultatywny 

II B 4.  Poziom przedmiotu (level 
of course)  

Podstawowy. 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, semester)  

VI, semestr zimowy. 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

1 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski. 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. dr Leszek Makówka 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the course)  

Celem wykładów wprowadzenie w zagadnienia konserwatorskie. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Zakres pojęcia konserwacja: dokumentacja, zabezpieczenia, renowacja, 
restauracja, różne szkoły konserwatorskie. Podstawowe dokument 
państwowe i kościelne dotyczące konserwacji. Opanowanie podstawowych 
zasad dotyczących ochrony i konserwacji zabytków sakralnych. 
Zaznajomienie się działalnością instytucji kościelnych: muzeum, pracowni 
konserwatorskiej, Archidiecezjalnej Komisji architektury i Sztuki Sakralnej. 
Problematyka konserwatorska w wybranych kościołach Archidiecezji 
Katowickiej. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie ustne. 

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Rouba Bogumiła, Pielęgnacja świątyni, Toruń 2000; 
Pasierb Janusz Stanisław, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 
2001;  
Zabytki sakralne wobec szczególnych zagrożeń. Materiały z konferencji 
państwowych służb konserwatorskich i konserwatorów diecezjalnych, 
Warszawa 2000. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Konwersatorium homiletyczne 

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/trimester)  

VI, semestr letni. 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

5 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

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. A. Żądło 
Ks. mgr lic. B. Kuźnik 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zaliczenie ćwiczeń i wykładów z liturgiki homiletyki i 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności: przygotowania liturgii i 
nabożeństw, sprawowania liturgii i nabożeństw w parafii oraz nabycie 
umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas 
wykładów, w głoszeniu Słowa Bożego. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Zasady przygotowania liturgii, adoracji i nabożeństw oraz katechez 
liturgicznych. Przygotowanie katechezy chrzcielnej. Formacja liturgiczna 
grup parafialnych 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie na podstawie przebiegu praktyki wykazanego w dzienniku praktyk 
i wykonanych zadań pisemnych  

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

L. Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji 
katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 
2009. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Konwersatorium pastoralne 

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/trimester)  

VI, semestr letni. 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

5 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

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. A. Pastwa 
bp dr A. Wrodarczyk 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zaliczenie zajęć z prawa kanonicznego i teologii pastoralnej 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Celem praktyki pastoralnej jest zapoznanie studentów ze specyfiką 
duszpasterstwa w diecezji i parafii, praktyczne zastosowanie swojej wiedzy 
w pracy z grupami i w duszpasterstwie zwyczajnym, z uwzględnieniem 
charakteru parafii oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności 
aplikacji przepisów prawa kodeksowego i partykularnego m.in. w zakresie: 
sporządzania, prowadzenia i przechowywania akt parafialnych; 
prowadzenie ksiąg i korespondencji parafialnej. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Studenci poznają strukturę organizacyjną parafii i organizację 
duszpasterstwa zwyczajnego, nadzwyczajnego i specjalistycznego.  
Przygotowanie studentów do wypełnienia w ramach praktyki następujących 
zadań: zapoznanie się z księgami parafialnymi i zasobami archiwum 
parafialnego; asystowanie przy wykonywaniu czynności urzędowych 
proboszcza. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Zaliczenie na podstawie przebiegu praktyki wykazanego w dzienniku praktyk 
i wykonanych zadań pisemnych (redakcja dokumentów). 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Wiadomości (Archi)Diecezjalne. Organ Urzędowy Kurii Diecezjalnej 
(Metropolitalnej) w Katowicach, Katowice 1925-. 
Przepisy o prowadzeniu ksiąg parafialnych, "Wiadomości Diecezjalne" 1947, 
poz. 109. 
Dokumenty duszpastersko - liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), red. 
Krakowiak Cz. Adamowicz L., Lublin 1994. 
Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w 
Kościele Katolickim (5.IX.1986), "Wiadomości Diecezjalne" 1987, nr 4, s. 
179-210. 
Instrukcja dla księży dotycząca małżeństw konkordatowych (22.X.1998), 
"Akta Konferencji Episkopatu Polski" 1998, nr 2, s. 55-63. 
Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski, W Komunii z Bogiem, 
Poznań 2010. 
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Kurzela P. (red.), Katolickie ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty modlitewne w 
Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2010. 
Slipek L., Parafia jakiej pragnę, Warszawa 2001. 
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II B 1. Nazwa przedmiotu 
(course title) Liturgika pastoralna 

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)  

VI, semestr zimowy. 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski. 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń z liturgiki na latach I-V. 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the course)  

Uzupełnienie poszczególnych działów liturgiki, zgłębianych na przestrzeni 
pięciu lat studiów podstawowych, o wymiar pastoralny, ze szczególnym 
odniesieniem do ogólnokościelnych regulacji, jakie obowiązują duszpasterzy 
podczas sprawowania liturgii, a szczególnie Eucharystii. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Omówienie prawa liturgicznego dotyczącego poszczególnych sakramentów, 
ze szczególnym naciskiem na Eucharystię oraz kulturę i duchowość jej 
celebracji, a także jej zgodność w detalach z kościelnymi regulacjami. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Kolokwia w postaci praktycznej demonstracji sprawowania Mszy św. w 
języku polskim, przy zastosowaniu obranego przez studenta formularza 
mszalnego i ustalonych pieśni. Na ocenę wpływać będą wszystkie detale 
takiej celebracji, recenzowane przez wykładowcę pod kątem ich duchowej 
głębi, estetyki, poprawności i zgodności z normami komunikacji społecznej, 
jak też zgodności z liturgicznym przepisami zawartymi w stosownych 
dokumentach kościelnych, szczególnie zaś w OWMR 

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne 
wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Città del Vaticano 2002 (tłum. 
polskie Poznań 2006; B. Nadolski, Liturgika, t. 3: Sakramenty, sakramentalia, 
błogosławieństwa, Poznań 1992; B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, 
Poznań 1992; "Wprowadzenia teologiczno-pastoralne" do poszczególnych 
ksiąg liturgicznych. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Massmedia w duszpasterstwie 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Fakultatywny 

II B 4.  Poziom przedmiotu (level 
of course)  

Podstawowy. 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, semester)  

VI, semestr zimowy. 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski. 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. dr hab. Marek Łuczak 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zainteresowanie szeroko rozumianą przestrzenią medialną: od prasy, przez 
media elektroniczne po duszpasterskie formy masowego oddziaływania 
(gazetki parafialne i ścienne, środki audiowizualne w kaznodziejstwie). 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the course)  

Znajomość mechanizmów obowiązujących w świecie mediów; odporność 
na manipulacje; zdolność do mądrego reglamentowanie mediów ze 
względu na ich szkodliwość; umiejętność wykorzystywania nowoczesnych 
form ewangelizacji. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Globalizacja jako argument za uwzględnieniem mediów w duszpasterstwie. 
Etyka w mediach i reklamie. Manipulacje w mediach. Teologiczny 
komentarz odnoszący się do zagadnienia tzw. porządku medialnego w 
Kościele (kiedy mówimy o mediach kościelnych oraz jaka odpowiedzialność 
się z tym wiąże?). Różnice pomiędzy uprawianiem dziennikarstwa 
świeckiego (głównie kontrola władzy) a tworzeniem mediów kościelnych 
(głównie cele duszpasterskie). Umiejętność redagowania ogłoszeń 
duszpasterskich oraz gazetek parafialnych. Doniosłość upowszechniania 
prasy katolickiej, szczególnie „Gościa Niedzielnego”. Znajomość 
najważniejszych dokumentów kościelnych nt. mediów. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Praca pisemna (esej na wybrany temat) oraz ustne zaliczenie. 

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

1. A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003. 
2. J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa 1998. 
3. Tomasz-Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa-
Kraków 1999. 
4. Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2007. 
5. M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2009. 
6. „Cywilizacja” nr 24 (2008), Moralność a media. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Muzyka – śpiewy celebracji Mszy Świętej 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Fakultatywny dowolnego wyboru. 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Podstawowy  

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok VI, semestr 11(zimowy), w ramach specjalności: teologia pastoralna.  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

2 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Ćwiczenia: 15 godzin. 
Konsultacje indywidualne: możliwość co tydzień, w ramach dyżuru. 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski  

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Znajomość czytania notacji muzycznej i umiejętności wokalne. 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

W wyniku zaliczenia przedmiotu student zdobywa podstawowe wiadomości 
z prawodawstwa liturgiczno-muzycznego oraz z dziedziny kultury muzycznej 
oraz przyswaja sobie śpiewy celebransa liturgii mszalnej. 

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Teoria – prawodawstwo dotyczące muzyki kościelnej; praktyka – śpiewy 
celebransa liturgii mszalnej. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Semestralna ocena studenta polega na indywidualnym sprawdzianie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej (w dziedzinie praktyki wokalnej). Zaliczenia 
semestralne odbywają się zwykle w ostatnim tygodniu zajęć, przed 
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. O terminie i zakresie materiału do 
zaliczenia studenci są poinformowani na początku semestru.  

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle 
dokumentów Kościoła, Lublin 2000; Mszał Rzymski, Poznań 1983; Cantare 
missam, oprac. A. Filaber, Warszawa 1993;Śpiewnik kościelny, oprac. A. 
Reginek. Katowice 2002. 
Wszystkie materiały są dostępne w Bibliotece Wydziału Teologicznego. 
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II B 1. Nazwa przedmiotu 
(course title) Psychologia pastoralna 

II B 2. Kod przedmiotu (course 
code) 

 

II B 3. Typ przedmiotu (type of 
course) 

Obowiązkowy. 

II B 4. Poziom przedmiotu (level 
of course) 

Podstawowy. 

II B 5. Rok studiów, semestr 
(year of study, semester) 

VI, semestr zimowy. 

II B 6. Liczba punktów (number 
of credits) 

2 

II B 7. Metody nauczania 
(teaching methods) 

Wykład: 15 godz.  

II B 8. Język wykładowy 
(language of course) 

Polski. 

II B 9. Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer) 

Ks. dr Krzysztof Sosna 

II B 10. Wymagania wstępne 
(prerequisites) 

Wiedza z zakresy psychologii ogólnej i rozwojowej. 

II B 11. Cele przedmiotu 
(objectives of the course) 

Nabycie wiedzy koniecznej w praktyce duszpasterskiej koniecznej do 
właściwej pomocy wobec takich zjawisk jak kryzysy, depresje, uzależnienia. 

II B 12. Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents) 

Definicja zdrowia oraz jej konsekwencje dla rozwoju i pomocy 
humanitarnej. Zespoły cech składające się na dojrzałą, dobrze 
przystosowaną i niedojrzałą osobowość. Zaburzenia psychiczne z punktu 
widzenia medycyny, psychologii i duszpasterstwa. Psychologiczno-
medyczne i duszpasterskie problemy życia ludzkiego u jego początków, w 
chorobie i w obliczu śmierci. Poradnictwo duszpasterskie. Psychologiczno-
medyczne aspekty w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. 

II B 13. Metody oceny 
(assessment methods) 

Kolokwium 

II B 14. Spis zalecanych lektur 
(recommended reading) 

M. Szentmartoni, Psychologia pastoralna, Kraków 1995. 
J. Makselon, (red.) Psychologia dla teologów, Kraków 1995. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Teologia pastoralna - szczegółowa 

II B 2.  Kod przedmiotu (course 
code)  

 

II B 3.  Typ przedmiotu (type of 
course)  

Obowiązkowy 

II B 4.  Poziom przedmiotu 
(level of course)  

Podstawowy 

II B 5.  Rok studiów, semestr 
(year of study, 
semester/trimester)  

Rok VI, semestr zimowy  

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

3 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo: 15 tygodni 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Język polski.  

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

bp dr Adam Wodarczyk  

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Znajomość zagadnień z teologii pastoralnej ogólnej, liturgiki, katechetyki, 
homiletyki, Pisma Świętego, prawa kanonicznego. 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Przygotowanie pastoralne do pracy duszpasterskiej w parafii; zapoznanie z 
różnymi aspektami pracy duszpasterskiej opartej na posłudze słowa, 
uświęcania oraz pasterskiej; przygotowanie do pracy duszpasterskiej w 
ramach ruchów eklezjalnych i grup apostolskich; przygotowanie do 
duszpasterstwa dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, przygotowanie do 
podjęcia nowej ewangelizacji w duszpasterstwie parafialnym  

II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Podczas prowadzonych zajęć studenci poznają następujące zagadnienia: 
parafia i diecezja jako miejsca realizacji duszpasterstwa, duszpasterstwo 
zwyczajne i nadzwyczajne, ruchy eklezjalne, duszpasterstwo rodzin, posługa 
charytatywna Kościoła, apostolat społeczny katolików świeckich, 
duszpasterstwo indywidualne, nowa ewangelizacja  

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Wykład: kolokwia. Ćwiczenia: opracowanie referatów, przygotowanie 
projektów pastoralnych i konspektów spotkań dla grup formacyjnych. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

Jan Paweł II, Christifideles laici  
Jan Paweł II, Novo Millenio Ineunte 
Jan Paweł II, Ecclesia in Europa 
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan głosiciel słowa, szafarz 
sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia 
chrześcijaństwa, Watykan 2002 
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan, Pasterz Przewodnik Wspólnoty 
Parafialnej, Watykan 2002 
Wiara, modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I Synodu diecezji 
katowickiej, Katowice-Rzym 1976 
II Polski Synod Plenarny (1991-1997), Poznań 2001 
Giffard P.A., Wzrastanie Kościoła. Narzędzia i sposoby ożywienia wiary w 
parafii, Gubin 2013 
Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, Gubin 2012 
Kamiński R. Teologia pastoralna, T. II, Lublin 2000. 
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II B 1.  Nazwa przedmiotu 
(course title)  Teologia moralna – sakramenty uzdrowienia 

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/trimester)  

VI, semestr zimowy 

II B 6.  Liczba punktów (number 
of credits)  

3 

II B 7.  Metody nauczania 
(teaching methods)  

Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni. 
Zajęcia są prowadzone podczas każdej jednostki dwuczęściowo: 
1. Część obejmująca wykład z zakresu teologii pokuty i pojednania; 
2. Część ćwiczeniowa z prezentacją uczestniczącą każdego studenta w 
spowiedzi poszczególnych grup penitentów. Skala trudności jest wysoka, 
gdyż student musi wykazać się znajomością wszystkich przedmiotów z 
jakimi spotkał się w czasie wcześniejszych studiów 

II B 8.  Język wykładowy 
(language of course)  

Polski 

II B 9.  Imię i nazwisko 
wykładowcy (name of 
lecturer)  

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż 

II B 10.  Wymagania wstępne 
(prerequisites)  

Zakres wiadomości/umiejętności/kompetencji, jakie powinien już posiadać 
student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu: 
1. Student musi wykazać się znajomością poszczególnych części teologii 
moralnej z lat poprzednich; 
2. Konieczna jest dobra znajomość podstawowych kryteriów oceniania 
problemów psychologiczno-antropologicznych dzisiejszego człowieka; 
3. Konieczna jest znajomość podstawowych terapii uzależnień oraz pomocy 
socjalnej; 
4. Duże znaczenie ma umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu 
duchowości chrześcijańskiej i różnych jej rodzajów (np. duchowości życia 
rodzinnego, osób konsekrowanych, ludzi chorych, itp.). 

II B 11.  Cele przedmiotu 
(objectives of the 
course) 

Student przyswaja sobie teorię i praktykę spowiedzi sakramentalnej. W 
ramach teorii zdobywa wiedzę z zakresu: 
1. podstaw antropologicznych, psychologicznych, teologicznych i 
eklezjologicznych nawrócenia chrześcijańskiego; 
2. norm moralnych i warunków udzielania absolucji sakramentalnej; 
3. teologii i formacji popranego sumienia; 
4. soteryjnych aspektów żalu za grzechy, wyznania win, zadośćuczynienia i 
restytucji. 
W ramach zaliczenia praktyki spowiedniczej student powinien: 
1. zdobyć wystarczające umiejętności spełnienia funkcji spowiedniczych 
(nauczycielskiej, terapeutycznej i sądowniczej; 
2. uzyskać prawo do kanonicznej "facultas absolvendi"; 
3. zdobyć konieczną wiedzę i umiejętności podstaw kierownictwa 
duchowego w konfesjonale. 
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II B 12.  Treści merytoryczne 
przedmiotu (course 
contents)  

Przygotowanie do pełnienia funkcji spowiedniczych obejmuje szeroki zakres 
wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności spowiedniczych. 
W ramach teorii zdobywa wiedzę z zakresu: 
1. hamartologii; 
2. teologii pokuty i ascezy chrześcijańskiej; 
3. teologii pojednania sakramentalnego, struktury teologicznej Sakramentu 
Pojednania (aspekt trydnitarny, chrystologiczny, pnematologiczny, 
eklezjalny i antropologiczny); 
4. głównych dyspozycji penitenta do przyjęcia ważnej absolucji; 
5. warunków tajemnicy sakramentalnej. 
W ramach zaliczenia praktyki spowiedniczej student powinien: 
1. dokonać poprawnej analizy integralności spowiedzi; 
2. wykazać się dobrą znajomością diagnozowania wyznania grzechów przez 
penitenta; 
3. wykazać się dobrą znajomością diagnozowania wyznania grzechów przez 
penitenta; 
4. odznaczać się zdolnością do poprawnego rozwiązania wszystkich 
konfliktów sumienia. 

II B 13.  Metody oceny 
(assessment methods)  

Całość zajęć kończy się egzaminem ustnym upoważniającym do otrzymania 
"jurysdykcji sakramentalnej" udzielanej przez biskupa diecezjalnego po 
otrzymaniu święceń. 

II B 14.  Spis zalecanych lektur 
(recommended reading)  

1. A. Drożdż, Sakrament Pojednania z Bogiem i Kościołem, Biblos, Tarnów 
2002; 
2. M. Pastuszko, Sakrament Pokuty i pojednania, Jedność, Kielce, 1999; 
3. S. Witek, Duszpasterstwo w konfesjonale, Pallotinum, Warszawa 1988; 
4. J. Augustyn, Sztuka spowiadania, WAM, Kraków 2006; 
5. J. S. Płatek, Sprawowanie Sakramentu Pokuty, Jasna Góra, Częstochowa 
1996. 

 

 


