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Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z teologią przepowiadania słowa Bożego jako fundamentu ewangelizacji (posługi słowa) w
Kościele. Kształtowanie umiejętności wykorzystywanie poznanych treści w działalności pastoralnej.

Wymagania wstępne: Znajomość teologii objawienia (słowo Boże w Biblii i Tradycji).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna naturę i rolę przepowiadania słowa Bożego w
strategii duszpasterskiej Kościoła, jego relację do
sakramentów oraz strukturę aktu przepowiadania

K_W011 EP1

rozumie teologiczny (zwłaszcza eklezjologiczny) aspekt
kaznodziejstwa (przepowiadania) w Kościele K_W032 EP2

zna podstawowe formy przepowiadania słowa Bożego w
Kościele i sposoby ich realizacji K_W033 EP3

umiejętności

potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę homiletyczną K_U021 EP4

umie posługiwać się pojęciami i terminami z zakresu
homiletyki K_U012 EP5

rozróżnia poszczególne formy przepowiadania, potrafi
określić kryteria ich doboru w ewangelizacji K_U023 EP6

kompetencje społeczne
ma przekonanie o znaczeniu przepowiadania słowa
Bożego dla życia Kościoła i dla osobistego rozwoju
duchowo-religijnego

K_K041 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: teologia przepowiadania

Forma zajęć: wykład

11. Zbawcza natura słowa 7

22. Słowo i sakrament jako instrumenty zbawienia 7

13. Słowo Boże jako okazja i przyczyna łaski 7

14. Eklezjologiczny charakter przepowiadania 7

15. Prymat przepowiadania w posłannictwie zbawczym Kościoła 7
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26. Podmiot przepowiadania (Bóg, Kościół, kaznodzieja) 7

17. Adresaci przepowiadania 7

28. Wiara i nawrócenie jako cel przepowiadania 7

19. Przedmiot przepowiadania 7

210. Typologia przepowiadania 7

wykład konwersatoryjnyMetody kształcenia

Adamek Z. (1992): Homiletyka, s. 71-127

Benedykt XVI (2010): Adhortacja apostolska Verbum Domini

Lewek A. (1998): Słuchanie słowa Bożego źródłem wiary, w: W. Przyczyna (red.), Słuchacz słowa, s. 165-175

Przyczyna W. (1994): Kazanie jako słowo Boże, w: W. Przyczyna (red.), Fenomen kazania, s. 48-66

Przyczyna W. (1998): Słuchanie słowa Bożego a posłannictwo Kościoła, w: W. Przyczyna (red.), Słuchacz słowa, s. 55-64

Literatura podstawowa

Kowalczyk J. (2001): Słowo Boże w przepowiadaniu, "Communio" 21/5(2001), s. 133-155

Łysy H. (1993): Kazanie katechizmowe czy homilia w kościelnej posłudze słowa, w: W. Przyczyna (red.), Z zagadnień
współczesnej homiletyki, s. 61-96

Sławiński H. (2010): Podmiot przepowiadania słowa w liturgii, w : W. Przyczyna (red.), Liturgia i przepowiadanie, s. 93-114

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

14Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP4,EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

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 na ocenę - na podstawie obecności, aktywności, pracy pisemnej i kolokwiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 7 teologia przepowiadania Ważona

7 teologia przepowiadania [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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