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Nazwa programu kształcenia:

metodologia nauk teologicznych i badań naukowych
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_1

Wydział Teologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznychIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy semestr: 1 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 21 wykład 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem zajęć jest zapoznanie doktorantów z różnymi metodami pracy naukowej z uwzględnieniem nauk
teologicznych.

Wymagania wstępne:
Doktoranci powinni dysponować ogólną wiedzą metodologiczną i znać podstawowe reguły pisania prac.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

zna metody samodzielnej pracy ze zbiorami tekstów SD_W04EP11

wie, jak wyłuszczyć syntezę z dostępnych opracowań SD_W04EP22

zna sposoby skutecznego przekazu z opanowanego materiału SD_W02EP33

umiejętności

potrafi dokonać analizy tekstów teologicznych SD_U03EP41

potrafi syntetyzować materiał z poszczególnych zbiorów źródeł SD_U03EP52

potrafi w sposób interesujący przekazać zdobytą wiedzę SD_U04EP63

kompetencje społeczne

uwzględnia potrzebę dostosowania poziomu wykładu do
odbiorców SD_K01EP71

dąży do aktywizowania odbiorców nauk teologicznych SD_K02EP82

rozumie potrzebę szerzenia postawy racjonalnej SD_K01EP93

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

31. Istota i pojęcie metodologii i wiedzy 1

62. Pojęcie, istota i zasady badań naukowych 1

43. Istota i uwarunkowania problemów badawczych 1

64. Istota i znaczenie metod badawczych 1

35. Organizacja i etapy badań naukowych 1

36. Istota i pojęcie pomiaru badań naukowych 1

37. Prace naukowe – rodzaje 1
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28. Charakterystyka układu treści pracy kwalifikacyjnej 1

metoda nauczania teoretycznego z elementami praktycznego nawiązania do szerokiego spektrum badań naukowych
realizowanych w dziedzinach pokrewnychMetody kształcenia

Apanowicz J. (2002): Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej, Gdynia

Majka J. (2010): Metodologia nauk teologicznych, Wrocław

Seweryniak H. (2013): Kultura, media, teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płocki Instytut Wydawniczy,
Płock

Literatura podstawowa

Klepacki B. (2009): Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 96
(2009), z. 2, s. 38-46, Warszawa

Nowak S. (2008): Metodologia badań społecznych,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie zajęć (z oceną) - na podstawie wyniku kolokwium pisemnego w formie testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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