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Semestr
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ECTS
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3

6

ćwiczenia

14

0

ZO

wykład

28

0
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Wymagania wstępne:
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Ukazanie pełnego objawienia Boga w Jego wewnętrznym życiu jako komunii Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha
Świętego, Ich działania w historii zbawienia, a także rozwój doktryny trynitarnej. Ukazanie Ducha Świętego jako Boskiej
Osoby i Jego działania w historii zbawienia, a także rozwój dogmatu pneumatologicznego. 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

wiedza

Lp

KOD

1

EP1

zna pojęcia teologiczne, które są charakterystyczne dla
trynitologii i pneumatologia, oraz potrafi je wyjaśnić

K_W01

2

EP2

ma pogłębioną wiedzę trynitologiczną i
pneumatologiczną w aspekcie rozwoju doktrynalnego

K_W03

3

EP3

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

K_W04

potrafi samodzielnie uzasadnić ortodoksyjność
trynitologii i pneumatologii w porównaniu z poglądami
innych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich

1

EP4

2

EP5

posiada umiejętność interpretowania podstawowych
źródeł trynitarnych i pneumatologicznych

K_U02

1

EP6

ma świadomość, że teoretyczna znajomość trynitologii i
pneumatologii powinna się przekładać na praktykę życia
kościelnego, szczególnie w zakresie własnej formacji
religijno-duchowej

K_K04
K_K05

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

K_U05

Liczba godzin zajęć
TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: teologia dogmatyczna: trynitologia, pneumatologia
Forma zajęć: wykład
1. Pozabiblijne prefigury trynitarne i pretrynitologia starotestamentalna

6

3

1/3

2. Objawienie Trójcy w Nowym Testamencie: osoby Boskie w kerygmie Jezusa

6

3

3. Trynitologia Pawłowa i Janowa

6

3

4. Kształtowanie się dogmatu trynitarnego w pierwotnym Kościele; herezje trynitologiczne

6

4

5. Trynitologia średniowieczna, nowożytna i przykłady nowszych ujęć trynitologicznych

6

2

6. Objawienie Ducha Bożego w Starym Testamencie

6

2

7. Pneumatologia w Nowym Testamencie: Duch Święty w życiu Jezusa

6

3

8. Pneumatologia Pawłowa

6

2

9. Rozwój nauki o Duchu Świętym w pierwszym tysiącleciu

6

2

10. Pneumatologia na Wschodzie i Zachodzie chrześcijaństwa

6

2

11. Problem "Filioque"

6

2

1. Bóg w Starym i w Nowym Testamencie

6

2

2. Sobory "trynitarne"

6

4

3. Spór o "Filioque"

6

2

4. Nauczanie Magisterium o Duchu Świętym

6

4

5. Duch Święty w życiu chrześcijanina

6

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

PROJEKT

EP4,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

6
6
6

Przedmiot
teologia dogmatyczna: trynitologia, pneumatologia
teologia dogmatyczna: trynitologia, pneumatologia [ćwiczenia]
teologia dogmatyczna: trynitologia, pneumatologia [wykład]

Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną

0,33

egzamin

0,67

Bartnik Cz.S. (1999): Dogmatyka katolicka, t. 1, s. 163-244, 813-837
Literatura podstawowa

Kijas Z. (2007): Traktat o Duchu Świętym, w: J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4
Piotrowski E. (2007): Traktat o Trójcy Świętej, w: J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4
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Bouyer L. (2000): Duch Święty Pocieszyciel
Literatura uzupełniająca

Courth F. (1997): Bóg trójjedynej miłości
Kasper W. (1996): Bóg Jezusa Chrystusa

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

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

0
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