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ECTS
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3
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0
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0
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Poznanie fenomenu Osoby Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka na podstawie świadectw Pisma Świętego i teologii
Kościoła oraz znaczenie Jego zbawczej misji. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy
teologiczno-dogmatycznej w praktyce eklezjalnej.
Znajomość terminów filozoficznych, jakimi posługuje się teologia. Ogólna wiedza z teologii zdobyta w ramach zajęć ze
"Wstępu do teologii".
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

wiedza

KOD

1

EP1

zna pojęcia teologiczne, które są charakterystyczne dla
chrystologii i potrafi je wyjaśnić

K_W01

2

EP2

ma pogłębioną wiedzę chrystologiczną w aspekcie
rozwoju doktrynalnego

K_W03

3

EP3

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą
teorie i metodologię chrystologii, dającą możliwość
specjalizacji w ramach studiów kolejnego stopnia

K_W04

1

EP4

potrafi samodzielnie określić ortodoksyjność chrystologii
w porównaniu z innymi chrystologiami wyznań
chrześcijańskich

K_U02

2

EP5

posiada umiejętność interpretowania podstawowych
źródeł chrystologicznych

K_U01

1

EP6

ma świadomość, że teoretyczna znajomość chrystologii
powinna się przekładać na praktykę życia kościelnego,
szczególnie w zakresie własnej formacji religijnoduchowej

K_K02

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

Liczba godzin zajęć
TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: teologia dogmatyczna: chrystologia
Forma zajęć: wykład
1. Mesjanologia starotestamentalna

5

2

2. Chrystologia nowotestamentalna: świadomość mesjańska i Bożego synostwa u Jezusa Chrystusa

5

3

3. Chrystologia w Ewangeliach

5

4

4. Chrystologia Pawłowa

5

3

1/3

5. Misteria historii ziemskiej Jezusa Chrystusa

5

4

6. Kształtowanie się dogmatu chrystologicznego; pierwsze herezje chrystologiczne; sobory
chrystologiczne; ikonoklazm

5

5

7. Chrystologia średniowiecza i renesansu

5

3

8. Chrystologia filozofów nowożytnych; tendencje chrystologii XX w.; wybrane ujęcia chrystologii
współczesnej

5

4

1. Analiza dogmatyczna źródła teologicznego

5

6

2. Synteza teologiczna

5

3

3. Modele wyjaśniania zbawienia związane ze śmiercią Chrystusa

5

3

4. Współczesne ujęcia chrystologii

5

2

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład klasyczny, wspólna praca nad wybranymi tekstami, dialog
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

EGZAMIN USTNY

EP2

KOLOKWIUM

EP1

SPRAWDZIAN

EP3,EP4

PROJEKT

EP5,EP6

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

Egzamin ustny ze znajomości treści wykładów. Zaliczenie z oceną ćwiczeń na podstawie aktywnej obecności i
sprawdzianu ustnego.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,754,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena z przedmiotu - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie
ocen pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z
form zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)
Sem.
Metoda obliczania oceny
końcowej

5

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot
teologia dogmatyczna: chrystologia

5

teologia dogmatyczna: chrystologia [ćwiczenia]

5

teologia dogmatyczna: chrystologia [wykład]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną
egzamin

0,33
0,67

Bartnik Cz.S. (1999): Dogmatyka katolicka, t. 1, s. 497-810
Literatura podstawowa
Strzelczyk G. (2005): Traktat o Jezusie Chrystusie, w: J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 1
Bartnik Cz.S. (1987): Chrystus jako sens historii
Literatura uzupełniająca

Bouyer L. (2000): Syn Przedwieczny
Müller G.L. (1998): Chrystologia - Nauka o Jezusie Chrystusie (Podręcznik Teologii Dogmatycznej)

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

42

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

40

0
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Udział w konsultacjach

6

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5

3/3

