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Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z tematyką ogólnej teorii teologii, stosunku teologii do Pisma Świętego, Tradycji i Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat metodyki i warsztatu teologa. Nabywanie
umiejętności w posługiwaniu się poznanymi metodami i zasadami.

Wymagania wstępne: Ogólne zaznajomienie z pojęciami z zakresu nauk humanistycznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiedzę pozwalającą odróżniać teologię od innych
nauk K_W011 EP1

zna podstawowe terminy teologiczne K_W012 EP2

ma wiedzę dotyczącą identyfikowania i rozróżniania
źródeł teologicznych K_W033 EP3

umiejętności

syntetyzuje zdobytą wiedzę K_U021 EP4

wyprowadza podstawowe wnioski z zaprezentowanego
materiału K_U012 EP5

kompetencje społeczne uznaje znaczenie teologii w życiu Kościoła K_K021 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: wstęp do teologii

Forma zajęć: wykład

10
1. Ogólna teoria teologii (termin "teologia" w historii, współczesne określenia teologii, typy teologii,
przedmiot, źródła i cele teologii, drogi poznania teologicznego, integralna metoda teologii, podział
dyscypliny)

2

10
2. Teologia a Słowo Boże (pojęcie Objawienia, formy przekazu Objawienia - Pismo św. i tradycja, Pismo
św. w teologii, pojęcie i podział tradycji, formy Tradycji /tradycji/, zasady korzystania z Pisma św. i
Tradycji pozabiblijnej)

2

8

3. Teologia a Nauczycielski Urząd Kościoła (pojęcie Magisterium Ecclesiae, desygnaty nazwy "urząd
nauczycielski Kościoła", przedmiot i typy jego nauczania, kwestia nieomylności - nauczanie uroczyste
zobowiązujące, nauczanie zwyczajne zobowiązujące i niezobowiązujące, nauczanie pozytywne i
negatywne, kwalifikacje i cenzury teologiczne, funkcja Magisterium Ecclesiae wobec Objawienia i
teologii, sobory i synody, prawo kościelne)

2

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjnyMetody kształcenia

1/2



Jan Paweł II (1980): Teologia jest nauka kościelną. Przemówienie w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (15 XII 1979),
"Życie i Myśl" 30(1980)4, s. 100-108.

Kongregacja Nauki Wiary (1997): Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis, w: J. Królikowski, Z. Zimowski
(opr. i tłum.), W trosce o pełnię wiary

Napiórkowski S.C. (1996): Jak uprawiać teologię

Literatura podstawowa

Bokwa I. (red.) (2007): Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła

Buxakowski J. (2007): Objawienie i wiara

Królikowski J. (2000): Fides quaerens intellectum. Natura i metoda teologii

Majka J. (1995): Metodologia nauk teologicznych

Napiórkowski S.C. (1980): Magisterium Kościoła a magisterium teologów, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 27(1980)2, s.
101-109

Wicks J. (1995): Wprowadzenie do metody teologicznej

(1994): Katechizm Kościoła Katolickiego

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

24Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu z treści wykładów i literatury podstawowej; dla oceny pozytywnej wymagane
jest zdobycie minimum 50% + 1 punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 wstęp do teologii Ważona

2 wstęp do teologii [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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