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Teologia
Forma studiów:

Profil kształcenia:

jednolite magisterskie, stacjonarne
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Rok / semestr:
4/8

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy
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Specjalność:

Forma zajęć:

wykłady

ćwiczenia

Wymiar zajęć:

30

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

ks. dr Janusz Giec

Prowadzący zajęcia:

ks. dr Janusz Giec

Cel przedmiotu /
modułu:

Ukazanie tematu usprawiedliwienia człowieka w Jezusie Chrystusie i powołania do życia w łasce oraz
ostatecznego przeznaczenia człowieka po śmierci.

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z teologii ogólnej oraz z egzegezy Starego i Nowego Testamentu.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W01

H2A_W01,

K_W03

H2A_W02,

K_W05

H2A_W04,

4. potrafi samodzielnie określić ortodoksyjność charytologii i
eschatologii w porównaniu z doktrynami innych wyznań
chrześcijańskich i niechrześcijańskich

K_U02

H2A_U02,

K_U07

H2A_U04,

5. posiada umiejętność interpretowania podstawowych kwestii
charytologii i eschatologii

K_U09

H2A_U06,

6. potrafi przełożyć teoretyczną znajomość charytologii i
eschatologii na praktykę życia kościelnego, szczególnie w
zakresie własnej formacji religijno-duchowej

K_K02

H2A_K01,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. zna pojęcia teologiczne, które są charakterystyczne dla
charytologii i eschatologii oraz potrafi je wyjaśnić
Wiedza

2. ma pogłębioną wiedzę na temat charytologii i eschatologii w
aspekcie rozwoju doktrynalnego
3. ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i
metodologię dla charytologii i eschatologii, dającą możliwość
specjalizacji w ramach studiów kolejnego stopnia

Umiejętności

Kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Łaska w Biblii

4

2. Łaska w świadomości wiary Kościoła

8

3. Transcendentalna teologia łaski

4

4. Eschatologia indywidualna

6

5. Eschatologia powszechna

8

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Analiza dogmatyczna źródła teologicznego

6

2. Synteza teologiczna

4

3. Nadzieja powszechnego zbawienia

3

4. Śmierć chrześcijańska a aberracje jej obecności we współczesnej cywilizacji

2

Metody kształcenia

wykład klasyczny
wspólna praca nad wybranymi tekstami
dialog

Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* kolokwium

1,

* egzamin pisemny

2,

* sprawdzian

3,4,

* projekt

5,6,

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń i egzamin pisemny ze znajomości treści wykładów.
Ocenę końcową dla całego przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z
egzaminu + 1/3 oceny z zaliczenia (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)

Literatura podstawowa

Oko D. (1998): Łaska i wolność.
Bartnik Cz.S. (1999-2003): Dogmatyka katolicka, t. 1-2.
Ratzinger J. (2000): Śmierć i życie wieczne.
Literatura uzupełniająca

Łukaszuk D. (2006): Ostateczny los człowieka i świata.
Kijas Z. (2007): Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4.
Pietras H. (2007): Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w konsultacjach

3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

3

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

28

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

