
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USTEO-T-O-JM-S-22/23Z

liturgika fundamentalna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
teologia

WT39AJMJ2968_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning
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1 21 wykład 28 ZO0

Razem 28 2

Koordynator
przedmiotu:

ks. dr ANDRZEJ KRZYSTEK

Prowadzący zajęcia: ks. dr ANDRZEJ KRZYSTEK

Cele przedmiotu:
Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia liturgiczne. Ukazanie dziejów przystosowania zewnętrznych form w celu
wprowadzenia w istotę misterium liturgii. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznanej wiedzy w praktycznej
aktywności eklezjalnej.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza religijna na poziomie katechezy szkoły średniej.
Wskazana jest także wiedza zdobyta w ramach wstępu do teologii, wstępu do Pisma świętego i historii Kościoła
(przedmioty realizowane w 1 roku studiów).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu
teologii liturgii K_W011 EP1

zna proces rozwoju życia liturgicznego i jego związek z
duchowością i kulturą danej epoki K_W032 EP2

ma wiedzę o odnowie liturgicznej i jej wpływie na
współczesnego człowieka K_W043 EP3

umiejętności

potrafi korzystać z podstawowych źródeł liturgicznych,
jakimi są księgi liturgiczne K_U011 EP4

umie samodzielnie zdobywać wiedzę liturgiczną
konieczną w procesie formacji liturgicznej K_U022 EP5

potrafi interpretować wzajemne odniesienia liturgii i
kultury w procesie historyczno-kulturowym K_U023 EP6

kompetencje społeczne

rozumie konieczność stałej formacji liturgicznej K_K051 EP7

jest gotów do włączania się w życie liturgiczne Kościoła
(parafia, wspólnota) K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: liturgika fundamentalna

Forma zajęć: wykład

21. Liturgika jako główna dyscyplina teologiczna 1 0

22. Liturgia: znaczenie i rozwój terminu 1 0

23. Definicja liturgii (różnorodność ujęć na przestrzeni dziejów) 1 0

24. Obecność Chrystusa w liturgii 1 0
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25. Wybrane zagadnienia z misterium chrześcijańskiej liturgii 1 0

26. Źródła liturgii chrześcijańskiej 1 0

27. Wzajemne odniesienia Nowego Testamentu i liturgii 1 0

28. Pierwszy okres dziejów liturgii (I-III wiek) 1 0

29. Złoty okres rozwoju liturgii (IV-VI wiek) 1 0

210. Liturgia wczesnego średniowiecza (V-X wiek) 1 0

211. Okres późnego średniowiecza i początki renesansu (XI-XV wiek) 1 0

212. Od Soboru Trydenckiego do początków ruchu odnowy liturgicznej (XVI-XIX wiek) 1 0

213. Ruch Liturgiczny - początki i rozwój 1 0

214. Sobór Watykański II i reforma liturgiczna 1 0

wykład informacyjny (metoda podająca), wykład konwersatoryjny (metoda problemowa)Metody kształcenia

De Clerck P. (1997): Zrozumieć liturgię

Kunzler M. (1999): Liturgia Kościoła

Nadolski B. (2006): Leksykon liturgii

Nadolski B. (1989): Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna

Nadolski B. (2004): Wprowadzenie do liturgii

Literatura podstawowa

Falsini R. (2010): Liturgia - odpowiedzi na trudne pytania

Ratzinger J. (2012): Opera omnia, t. 11: Teologia liturgii

Sinka T. (1988): Zarys liturgiki

Starowieyski M. (1987): Eucharystia pierwszych chrześcijan ("Ojcowie żywi" t. 7)

Stefański J. (1993): Liturgia źródłem i szczytem życia Kościoła

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP6,EP7,E
P8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników sprawdzianu ustnego; warunkiem jest wcześniejsze zaliczenie kolokwiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 liturgika fundamentalna Ważona

1 liturgika fundamentalna [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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