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Cele przedmiotu:

Przedstawienie historycznej i teologicznej treści roku liturgicznego będącego urzeczywistnieniem zbawczego
misterium Jezusa Chrystusa: cyklu paschalnego, cyklu świąt Narodzenia Pańskiego, Epifanii i obchodów ku czci
Chrystusa, kultu Najśw. Maryi Panny i świętych oraz podstawowego dnia liturgicznego - niedzieli. Kształtowanie
umiejętności wykorzystywania poznanej wiedzy w praktycznej aktywności eklezjalnej.

Wymagania wstępne: Studiujący powinien zrealizować przedmiot &quot;Liturgika fundamentalna&quot; i &quot;Wstęp do teologii&quot;.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu
historii i teologii roku liturgicznego K_W011 EP1

zna historię rozwoju i strukturę roku liturgicznego K_W032 EP2

ma wiedzę o paschalnym wymiarze roku liturgicznego K_W043 EP3

umiejętności

posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie
źródeł i obrzędowości roku liturgicznego K_U011 EP4

potrafi interpretować obrzędowość roku liturgicznego w
wielokulturowym społeczeństwie, a także jej miejsce w
procesie historyczno-kulturowym K_U012 EP5

ma umiejętności potrzebne do aktywnego włączania się
w działalność liturgiczną we wspólnocie Kościoła
lokalnego

K_U073 EP6

kompetencje społeczne

uznaje znaczenie religijno-duchowego procesu formacji
w roku liturgicznym K_K051 EP7

ma przekonanie o potrzebie właściwego przeżywania we
wspólnocie wymiaru liturgicznego poszczególnych dni i
okresów liturgicznych

K_K042 EP8

ma motywację do uczestniczenia w animowaniu
obrzędowości poszczególnych okresów liturgicznych w
rodzinie i życiu społecznym

K_K063 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: liturgika: rok liturgiczny
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Forma zajęć: wykład

21. Formy czasu. Święto - świętowanie 4 0

22. Rok liturgiczny, jego istota i struktura 4 0

43. Niedziela - najstarszy i pierwszy dzień świąteczny 4 0

54. Zbawczy czyn Chrystusa - szczytem roku liturgicznego (Wielki Post i Wielkanoc) 4 0

35. Misterium Wcielenia Słowa Bożego 4 0

26. Kult Najświętszej Maryi Panny w liturgii 4 0

27. Misterium Chrystusa w świętych 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. List apostolski Jana Pawła II Dies Domini z 1998 roku 4 0

42. List Kongregacji Kultu Bożego Paschalis sollemnitatis z 1988 roku 4 0

23. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych - świadectwo o liturgii jerozolimskiej z końca IV wieku 4 0

wykład informacyjny (metoda podająca), wykład konwersatoryjny (metoda problemowa), analiza tekstów z dyskusją,
prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Jan Paweł II (1998): List apostolski Dies Domini

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2001): List Paschalis sollemnitatis, "Anamnesis" 7(2001) nr 26, s. 9-27

Nadolski B. (1991): Liturgika, t. 2: Liturgia i czas

Paweł VI (1974): Adhortacja apostolska Marialis cultus

Zaleski W. (1989): Rok kościelny, t. 1-2

Literatura podstawowa

Drozd J. (1983): Maryja w roku kościelnym

Iwaszkiewicz P. (1996): Do ziemi świętej ("Ojcowie żywi" t. 13)

Kunzler M. (1999): Liturgia Kościoła

Nadolski B. (2006): Leksykon liturgii

Zaleski W. (1982): Święci na każdy dzień

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5,EP7,E
P8SPRAWDZIAN

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie (z oceną) treści wykładowych - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru oraz wyniku testu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zadanej
literatury. Warunkiem jest wcześniejsze zaliczenie kolokwiów oraz zaliczenia ćwiczeń (z oceną) na podstawie
obecności i aktywnego uczestnictwa.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny z zaliczenia wykładów + 1/2 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (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).

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 liturgika: rok liturgiczny Ważona

4 liturgika: rok liturgiczny [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,50

4 liturgika: rok liturgiczny [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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