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Zapoznanie studentów z zasadami gospodarowania prawdą zbawczą, czyli treścią przepowiadania w
homilii oraz zaznajomienie z procesem tworzenia homilii / kazania.

Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności z zakresu egzegezy tekstu biblijnego, wiedza z zakresu poszczególnych
dziedzin teologii systematycznej: teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii fundamentalnej,
mariologii.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. zna podstawowe zasady interpretacji tekstu biblijnego

K_W09

2. wie, w jaki sposób aktualizować kerygmat biblijny z
uwzględnieniem kontekstu liturgicznego i egzystencjalnego

K_W19

H2A_W07,
S2A_W07,

3. nabiera umiejętności pracy twórczej nad kazaniem,
wychodząc od tekstu biblijnego

K_U06

H2A_U04,

K_U16

H2A_U10,
H2A_U11,

K_K04

H2A_K02,

K_K07

H2A_K02,
S2A_K05,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Umiejętności

H2A_W09,
S2A_W04,

4. potrafi przygotować homilię niedzielną
5. umiejętnie posługuje się językiem religijnym w jego
odmianie kaznodziejskiej
6. jest przygotowany do podjęcia funkcji kaznodziei w ramach
przepowiadania niedzielnego

Kompetencje społeczne

7. jest wrażliwy na aktualne problemy egzystencjalne wiernych
(w tym problemy społeczne), które potrafi zinterpretować w
świetle Objawienia
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Zasady interpretacji tekstu biblijnego

3

2. Praca twórcza nad kazaniem / homilią – od perykopy do tekstu

2

3. Elementy treściowe homilii

2

4. Prawdy moralne w przepowiadaniu

4

5. Prawdy dogmatyczne w przepowiadaniu

4

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Homilia na wybraną perykopę niedzielną

5

2. Kazanie pasyjne

2

3. Kazanie maryjne

2

4. Jak mówić o Chrystusie, zbawieniu i Kościele

2

5. Jak mówić o Duchu Świętym i Maryi

2

6. Jak mówić o rzeczach ostatecznych

2

Metody kształcenia

wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
analiza tekstów z dyskusją
osobista praca twórcza
praca w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1,2,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

3,4,5,6,7,

* kolokwium

3,7,

Zaliczenie na ocenę wykładów i zaliczenie na ocenę ćwiczeń - pisemne poprzedzone kolokwium ustnym
oraz napisaniem i wygłoszeniem homilii / kazania.
Ocenę końcową dla całego przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny za
wykłady + 1/2 oceny za ćwiczenia (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst;
3,25-3,74 = dst plus; 3,75-4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb)
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

3

Studiowanie literatury

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

