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Cel przedmiotu /
modułu:

Podanie systematycznego i jednolitego wykładu sakramentologii, wiernego Tradycji, a zarazem
uwzględniającego problemy i poszukiwania współczesne. Przedstawienie wszystkich aspektów i
czynników wydarzenia sakramentalnego z uwypukleniem wniosków typowych dla każdego sakramentu.

Wymagania wstępne:

Wiedza zdobyta na wcześniejszych wykładach z dogmatyki, szczególnie z antropologii i chrystologii;
znajomość podstawowych terminów i pojęć teologicznych i katechizmowych wiadomości z zakresu nauki
o sakramentach.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. zna pojęcia z sakramentologii ogólnej oraz zasadność
klasyfikacji sakramentów
Wiedza

2. ma pogłębioną wiedzę o wszystkich sakramentach w aspekcie
ich rozwoju historyczno-biblijnego i doktrynalnego

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W01

H2A_W01,

K_W03

H2A_W02,

K_W05

H2A_W04,

K_U02

H2A_U02,

K_U07

H2A_U04,

K_U09

H2A_U06,

K_K02

H2A_K01,

3. ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i
metodologię sakramentologii, dającą możliwość specjalizacji w
ramach studiów kolejnego stopnia
4. potrafi samodzielnie uzasadnić katolicki katalog
sakramentów w dialogu ekumenicznym
Umiejętności

Kompetencje społeczne

5. posiada umiejętność łączenia poszczególnych sakramentów z
etapami życia człowieka
6. potrafi przełożyć teoretyczną znajomość sakramentologii na
praktykę życia kościelnego, szczególnie w zakresie własnej
formacji religijno-duchowej
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Określenia pojęcia sakramentu i podstawy biblijne sakramentów

2

2. Chrystus jako Prasakrament

2

3. Geneza historyczna sakramentów

2

4. Formuły „ex opere operato” i „ex opere operantis”

1

5. Sakramentologia szczegółowa: chrzest

2

6. Bierzmowanie

2

7. Eucharystia

3

8. Sakrament pokuty i pojednania

2

9. Namaszczenie chorych

2

10. Małżeństwo

2

11. Kapłaństwo

2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Sakramentologia biblijna

2

2. Sakramentologia Ojców Kościoła

1

3. Sakramentologia średniowieczna

1

4. Sakramentologia Soboru Trydenckiego

1

5. Sakramentologia pomiędzy Soborem Trydenckim a Watykańskim II

1

6. Sakramentologia Soboru Watykańskiego II

1

7. Sakramentologia posoborowa

1

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 ćwiczeń (bez oceny) na
podstawie aktywnej obecności i sprawdzianu ustnego.

Literatura podstawowa

Błaza M., Kowalczyk D. (2007): Traktat o sakramentach, w: J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 5.
Bartnik Cz.S. (2003): Dogmatyka katolicka, t. 2. s. 587-795.
Literatura uzupełniająca

Testa B. (2008): Sakramenty Kościoła.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

