
PLAN KSZTAŁCENIA WRAZ Z OBSADĄ OSOBOWĄ 

Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych – teologii tradycji wyznaniowych 

 

Rok I (2016/2017)  

 

 
 

PRZEDMIOT 
 

LICZBA 
GODZIN 

 
FORMA ZAJĘĆ 

 
FORMA 

ZALICZENIA 

 
PROPONOWANA OBSADA Punkty 

ECTS 

Seminarium doktoranckie 20 seminarium zal.oc. 
prof. J. Ostapczuk 

prof. J. T. Maciuszko 
2 

Podstawy metodologii badań 

teologicznych 
12 wykład zal. prof. J. T. Maciuszko 1 

Metody gromadzenia  

i analizy danych teologiczno-

dogmatycznych: tradycja 

łacińska 

12 
warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. ks. prof. Marek J. Uglorz 1 

Metody gromadzenia i analizy 

danych teologiczno-

dogmatycznych: prawosławie 

12 
warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. prof. J. Ostapczuk 1 

Metody gromadzenia i analizy 

danych teologiczno-

egzegetycznych 

12 
warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. prof. K. Wojciechowska 1 

Koncepcje teologii 

współczesnej: prawosławie 
10 wykład zal. 

badania własne prezentowane 

przez pracowników Wydziału; 

zaliczenia dokonuje koordynator 

studiów wg listy przygotowanej 

przez prowadzącego - 

ks. prof. M. Bendza 

1 

Konwersatorium teologiczne 

w języku obcym (rok I i II 

wspólnie) 

20 
konwersatorium 

(ćwiczenia) 
zal.oc. 

mgr M. Frysz – język angielski 

mgr A. Mużdżak – język niemiecki 

mgr W. Winiarska – język rosyjski 

1 

Przygotowywanie wniosków 

o granty 
10 

warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. prof. R. Nowakowska-Siuta 1 

Praca naukowa 30 
samokształcenie 

kierowane 
zal. 

opiekun/promotor na podstawie 

sprawozdania doktoranta 
1 

Praktyka zawodowa 10 
Zajęcia  

hospitowane 
zal. opiekun naukowy/promotor 0,5 

Dodatkowy wymóg: wybór opiekuna naukowego 



 

PLAN KSZTAŁCENIA WRAZ Z PROPONOWANĄ OBSADĄ 

Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych – teologii tradycji wyznaniowych 

 

Rok II  (2016-2017)  

 

 

PRZEDMIOT 
LICZBA 

GODZIN 
FORMA ZAJĘĆ 

FORMA 
ZALICZENIA 

PROPONOWANA OBSADA 

 
Punkty 

ECTS 

Seminarium doktoranckie 20 seminarium zal.oc. 
prof. K. Wojciechowska 

prof. W. Wołosiuk 
2 

Metody gromadzenia 

 i analizy danych 

teologiczno-praktycznych 

12 
warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. 

bp prof. M. Hintz + 

bp dr A. Korczago 
1 

Metody gromadzenia  

i analizy danych 

pedagogiczno-religijnych 

12 
warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. ks. prof. B. Milerski 1 

Metody gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-historycznych 

12 
warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. prof. J. T. Maciuszko 1 

Podstawy metodologii 

badań społecznych 
12 

warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. prof. E. Czykwin 1 

Koncepcje teologii 

współczesnej: 

protestantyzm 

10 wykład zal. 

badania własne prezentowane 

przez pracowników Wydziału; 

zaliczenia dokonuje 

koordynator studiów wg listy 

przygotowanej przez 

prowadzącego -  

bp prof. M.Hintz + dr Z. Paszta 

1 

Dydaktyka  

 w szkole wyższej*  
10 

warsztaty 

(ćwiczenia) - 

fakultet 

zal.oc. 
osoba wskazana przez dziekana 

Wydziału Pedagogicznego 
5 

Metodyka nauczania  

w szkole wyższej* 
10 

warsztaty 

(ćwiczenia) - 

fakultet 

zal.oc. 
osoba wskazana przez dziekana 

Wydziału Pedagogicznego 
5 

Konwersatorium 

teologiczne w języku 

obcym (rok I i II wspólnie) 

20 
konwersatorium 

(ćwiczenia)  
zal.oc. 

mgr M. Frysz – język angielski 

mgr A. Mużdżak – język 

niemiecki 

mgr W. Winiarska – język 

rosyjski  

1 

Praca naukowa 30 
samokształcenie 

kierowane  
zal. 

opiekun/promotor na 

podstawie sprawozdania 

doktoranta 

 

 

1 

Praktyka zawodowa 
min. 10; 

maks. 30 

Zajęcia 

prowadzone/ 

hospitowane 

zal. opiekun naukowy/promotor 

 

0,5 

* - doktorant wybiera jedne z dwóch zajęć 
 

 

Dodatkowy wymóg: absolwenci kierunków nieteologicznych – zdanie egzaminów uzupełniających 

 

 

 



PLAN KSZTAŁCENIA WRAZ Z PROPONOWANĄ OBSADĄ 
Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych – teologii tradycji wyznaniowych 

 

Rok III (2016/2017)  

 

 

PRZEDMIOT 
LICZBA 

GODZIN 
FORMA ZAJĘĆ 

FORMA 
ZALICZENIA 

PROPONOWANA OBSADA 

 
Punkty 

ECTS 

Seminarium doktoranckie 20 seminarium zal.oc. 

 

ks. prof. M. Michalski 

prof. J. Slawik 

2 

Konstruowanie narzędzi 

badawczych w naukach 

społecznych 

12 
warsztaty 

(ćwiczenia) 
zal.oc. prof. E. Czykwin 1 

Fenomenologiczna 

 i hermeneutyczna 

perspektywa  

w metodologii 

12 wykład zal. 
ks. prof. B. Milerski + 

 ks. dr D.Chwastek 
1 

Koncepcje teologii 

współczesnej: 

starokatolicyzm  

10 wykład  zal.  

badania własne prezentowane przez 

pracowników Wydziału; zaliczenia 

dokonuje koordynator studiów wg listy 

przygotowanej przez prowadzącego -

prof. B. Przedpełski 

1 

Konwersatorium 

teologiczne w języku 

obcym 

20 
konwersatorium 

(ćwiczenia) 
zal.oc.  

dr W.Konach (10 godz.) 

+ mgr W. Winiarska – język rosyjski  

(10 godz.) 
 

prof. T. J. Zieliński (10 godz.) 

+ mgr M. Frysz – język angielski  

(10 godz.) 
 

ks. dr D. Chwastek (10 godz.) 

+ mgr A. Mużdżak – język niemiecki  

(10 godz.) 

1 

Religie światowe i dialog 

międzyreligijny 
12 wykład zal. prof.  J. T. Maciuszko 1 

Prawo wolności sumienia  

i religii 
12 wykład zal. prof. T. J. Zieliński 1 

Praca naukowa 30 
samokształcenie 

kierowane  
zal. opiekun/promotor na podstawie 

sprawozdania doktoranta 1 

Praktyka zawodowa 
min. 10; 

maks. 30 

Zajęcia 

prowadzone/ 

hospitowane 

zal. opiekun naukowy/promotor 0,5 

Dodatkowy wymóg: otwarcie przewodu doktorskiego 
 



PLAN KSZTAŁCENIA WRAZ Z PROPONOWANĄ OBSADĄ 
Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych – teologii tradycji wyznaniowych 

 
 

Rok IV (2016/2017)  

 
 

PRZEDMIOT 
LICZBA 

GODZIN 
FORMA ZAJĘĆ 

FORMA 
ZALICZENIA 

PROPONOWANA OBSADA 

 
Punkty 

ECTS 

 

 

Seminarium doktoranckie 

 

 

20 

 

 

seminarium 

 

 

zal.oc. 

 

bp prof. Jerzy (Pańkowski) 

prof. J.T.Maciuszko 

 

2 

 

Pedagogika ekumenizmu 

 

 

20 

 

wykład 

 

zal. dr Z. Paszta 

 

1 

Pojęcia i terminy teologii 

zachodniej* 
6 

warsztaty  

(ćwiczenia) -  

 fakultet 

zal.oc. 
bp prof. M.Hintz + 

 ks. dr D. Chwastek 
5 

Pojęcia i terminy teologii 

wschodniej* 
6 

Warsztaty 

(ćwiczenia) - 

fakultet 

zal.oc. dr Wsiewołod Konach 5 

 

Konwersatorium 

teologiczne w języku 

obcym 
 

 

20 

konwersatorium 

(ćwiczenia) 
zal.oc. 

 

prof. T. J. Zieliński 

ks. dr D.Chwastek 

prof. J. Ostapczuk 

  

 

1 

 

Praca naukowa 

 

30 

 

samokształcenie 

kierowane 

 

zal. 

 

promotor 

na podstawie sprawozdania 

doktoranta 

1 

 

Praktyka zawodowa 

 

min. 10; 

maks. 30 

 

zajęcia 

prowadzone/ 

hospitowane 

 

zal. 
promotor 0,5 

* - doktorant wybiera jedne z dwóch zajęć  

 

Dodatkowy wymóg: zdanie egzaminu specjalizacyjnego 

 

 

 
 
 
 

 


