
Plan kształcenia w dyscyplinie nauki teologiczne – teologii tradycji wyznaniowych 

 

Moduły I II III IV 

Moduł 

specjalizacyj

-ny 

(dysertacyj-

ny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium 

doktoranckie  

sem. – 20 godz. (zal. 

oc.) 

(2 ECTS) 

 

Praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane –  

30 godz. (zal.) 

(sprawozdanie  

+ opinia opiekuna) 

(1 ECTS) 

 

wniosek o wyznanie 

promotora lub 

promotorów i 

promotora 

pomocniczego 

Seminarium 

doktoranckie  

sem. – 20 godz. (zal. 

oc.)  

(2 ECTS) 

 

Praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane –  

30 godz. (zal.) 

(sprawozdanie  

+ opinia opiekuna) 

(1 ECTS) 

 

absolwenci 

kierunków 

nieteologicznych – 

zdanie egzaminów 

uzupełniających 

 

Seminarium 

doktoranckie 

sem. – 20 godz. (zal. 

oc.)  

(2 ECTS) 

 

Praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane –  

30 godz. (zal.) 

(sprawozdanie  

+ opinia opiekuna) 

(1 ECTS) 

 

opublikowanie co 

najmniej 1 

artykułu 

naukowego lub 

monografii1 

 

Seminarium 

doktoranckie 

sem. – 20 godz. (zal. 

oc.)  

(2 ECTS) 

 

Praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane –  

30 godz. (zal.) 

(sprawozdanie  

+ opinia opiekuna) 

(1 ECTS) 

 

złożenie rozprawy 

doktorskiej 

 

Moduł 

metodologicz

-ny 

 

 

Podstawy 

metodologii  

badań 

teologicznych 

wykład – 12 godz. 

(zal.) 

(1 ECTS) 

 

Metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

dogmatycznych: 

tradycja łacińska 

warsztaty (ćw.) – 12 

godz. (zal./oc.) 

(1 ECTS) 

 

Metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

dogmatycznych: 

prawosławie 

warsztaty (ćw.) – 12 

godz. (zal./oc.) 

(1 ECTS) 

 

 

Metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

historycznych 

warsztaty (ćw.) – 12 

godz. (zal./oc.) 

(1 ECTS) 

 

Metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

praktycznych 

warsztaty (ćw.) – 12 

godz. (zal./oc.) 

(1 ECTS) 

 

Metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

pedagogiczno-

religijnych 

warsztaty (ćw.) – 12 

godz. (zal./oc.) 

(1 ECTS) 

 

 

Konstruowanie 

narzędzi 

badawczych  

w naukach 

społecznych 

warsztaty (ćw.) – 12 

godz. (zal.oc.) 

(1 ECTS) 

 

Fenomenologiczna 

i hermeneutyczna 

perspektywa 

w metodologii 

wykład – 12 godz. 

(zal.) 

(1 ECTS) 

 

 

                                                 
1 Artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy lub 1 monografii 
naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte 
w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo 
rozdział w takiej monografii. Wymóg ten spełnia również zaświadczenie o przyjęciu do druku. 



Metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

egzegetycznych 

warsztaty (ćw.) – 12 

godz. (zal./oc.) 

(1 ECTS) 

 

Podstawy 

metodologii  

badań  

społecznych 

warsztaty (ćw.) –  

12 godz. (zal.) 

(1 ECTS) 

 

 

 

Moduł 

akademicki 

 

 

Koncepcje teologii 

współczesnej: 

prawosławie 

wykład –  

10 godz. (zal.) 

(1 ECTS) 

 

Konwersatorium 

teologiczne w 

języku obcym 

(angielski/niemiecki

/ rosyjski) 

ćwiczenia –  

20 godz. (zal./oc.)   

(1 ECTS) 

 

 

Koncepcje teologii 

współczesnej: 

protestantyzm 

wykład –  

10 godz. (zal.) 

(1 ECTS) 

 

Konwersatorium 

teologiczne w 

języku obcym 

(angielski/niemiecki

/ rosyjski) 

ćwiczenia –  

20 godz. (zal.oc.)  

(1 ECTS) 

 

 

Koncepcje teologii 

współczesnej: 

starokatolicyzm 

wykład –  

10 godz. (zal.) 

(1 ECTS) 

 

Religie światowe i 

dialog 

międzyreligijny 

wykład –  

12 godz. (zal.) 

(1 ECTS) 

 

Prawo wolności 

sumienia i religii 

wykład – 

12 godz. (zal.) 

(1 ECTS) 

 

Konwersatorium 

teologiczne w 

języku obcym 

(angielski/niemiecki

/ rosyjski) 

ćwiczenia –  

20 godz. (zal.oc.)  

(1 ECTS) 

 

 

Pojęcia i terminy 

teologiczne 

- teologii zachodniej; 

- teologii wschodniej 

warsztaty – 

6+6 godz. (zal. oc) 

(1 ECTS) 

 

Pedagogika 

ekumenizmu 

wykład – 

20 godz. (zal.) 

(1 ECTS) 

 

Konwersatorium 

teologiczne w 

języku obcym 

(angielski/niemiecki

/ rosyjski) 

ćwiczenia –  

20 godz. (zal.oc.)  

(1 ECTS) 

 

 

Moduł 

Przygotowa-

nia 

Zawodowego  

 

Przygotowanie 

wniosków o granty 

warsztaty (ćw.) - 10 

godz. (zal. oc.) 

(1 ECTS) 

 

Zajęcia 

hospitowane 

60 godz. 

2 ECTS) 

 

 

 

Dydaktyka 

nauczania w szkole 

wyższej 

warsztaty (ćw.) – 10 

godz. (zal./oc.) 

(1 ECTS) 

 

Zajęcia 

prowadzone / 

hospitowane 

60 godz. 

(3 ECTS) 

 

 

Zajęcia 

prowadzone 

60 godz. 

(6 ECTS) 

 

 

Zajęcia 

prowadzone 

30 godz. 

(3 ECTS) 

 

Razem godz./ 

ECTS 

198 godz./ 

12 ECTS 

198 godz./ 

13 ECTS 

198 godz./ 

16 ECTS 

132 godz./ 

9 ECTS 

 

 


