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Przedstawienie nauki o bycie Kościoła, jego genezie, istocie, strukturach, zadaniach, jak i zasad
formułowania świadomości kościelnej, metodologii teologicznej. Ukazanie Kościoła możliwie całościowo:
w wymiarze bytu, wiary, świadomości oraz prakseologii eklezjalnej.
Przedstawienie teologicznej syntezy obecności Maryi w wierze Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem
Jej więzi z Jezusem Chrystusem oraz Jej miejsca w Kościele.

Wymagania wstępne:

Znajomość wiedzy zdobytej na wcześniejszych wykładach z teologii dogmatycznej (traktaty: trynitologia,
chrystologia, pneumatologia). Znajomość podstawowych terminów i pojęć teologicznych, podstaw
biblijnych o Kościele.
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 wyjaśnić specyfikę eklezjologii
katolickiej wobec eklezjologii niekatolickich; umie uzasadnić
rację kultu maryjnego w Kościele katolickim

K_U02

H2A_U02,

K_U07

H2A_U04,

5. posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie
eklezjologii i mariologii

K_U09

H2A_U06,

6. potrafi przełożyć teoretyczną znajomość eklezjologii i
mariologii na praktykę życia kościelnego, szczególnie w
zakresie funkcjonowania Kościoła oraz własnej duchowości
maryjnej

K_K02

H2A_K01,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. potrafi odróżnić ujęcie teologiczne Kościoła od aspektu
socjologicznego; posiada ugruntowaną wiedzę o podstawowych
prawdach mariologicznych; potrafi wykazać związek pomiędzy
eklezjologią a mariologią
Wiedza

2. ma pogłębioną wiedzę eklezjologiczną i mariologiczną w
aspekcie rozwoju doktrynalnego
3. ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i
metodologię eklezjologii i mariologii, dającą możliwość
specjalizacji w ramach studiów kolejnego stopnia

Umiejętności

Kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Nowy Testament o Kościele

4

2. Nauka Ojców Kościoła o Kościele; eklezjologia średniowieczna; eklezjologia czasu Reformacji

4

3. Eklezjologia nowożytna i współczesna

3

4. Eklezjologia systematyczna: istota Kościoła, struktura Kościoła

3

5. Stany i posługi w Kościele

4

6. Znamiona Kościoła

4

7. Teksty maryjne w Starym Testamencie; Maryja w świetle Nowego Testamentu

4

8. Cztery podstawowe dogmaty maryjne: Boże macierzyństwo Maryi

4

9. Dziewictwo Maryi

3

10. Niepokalane Poczęcie Maryi

3

11. Wniebowzięcie Maryi

3

12. Kult maryjny

3

13. Pośrednictwo

3

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Eklezjologia Konstytucji dogmatycznej o Kościele SW II

3

2. Eklezjologia Dekretu o ekumenizmie SW II

2

3. Eklezjologiczny wymiar relacji Kościół – państwo (Deklaracja o wolności religijnej, Konstytucja duszpasterska o
Kościele w świecie współczesnym SW II)

3

4. Prymat Biskupa Rzymu (Konstytucja dogmatyczna Pastor Aeternus SW I)

2

5. Dogmaty maryjne

3

6. Teologia objawień maryjnych

2

Metody kształcenia

wykład klasyczny
wspólna praca nad wybranymi tekstami
dialog
prezentacja multimedialna
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* kolokwium

1,

* egzamin pisemny

2,

* sprawdzian

3,4,

* projekt

5,6,

Egzamin pisemny ze znajomości treści wykładów (test z pytaniami). Zaliczenie z oceną ćwiczeń na
podstawie aktywnej obecności i sprawdzianu ustnego.
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)
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w konsultacjach

4

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

3

Przygotowanie się do zajęć

8

Studiowanie literatury

32

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5

