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Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z teologii systematycznej (I) - prymat biskupa Rzymu w dialogu
katolicko-prawosławnym
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

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:
fakultatywny semestr: 2 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 wykład 30 E

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie się z problematyką podobieństw i różnic w rozumieniu pochodzenia i form sprawowania
posługi biskupa Rzymu.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza z zakresu teologii systematycznej i ekumenicznej. Podstawowa znajomość jednego z
języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego lub francuskiego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

wykazuje wiedzę z teologii ekumenicznej oraz szczegółową
wiedzę na temat ekumenicznego dialogu katolicko-
prawosławnego

SD_W01EP11

wykazuje rozumienie zależności pomiędzy modelami
eklezjologicznymi a rozumieniem miejsca i roli biskupa Rzymu
w Kościele powszechnym, a także wzajemny wpływ eklezjologii
prawosławnej i katolickiej

SD_W02EP22

umiejętności

ma umiejętność poszerzania i rozwijania rozwiązań nowych i
złożonych problemów z zakresu dialogu ekumenicznego,
czytania dokumentów będących owocem prac komisji katolicko-
prawosławnego dialogu ekumenicznego, ich krytycznej analizy,
syntezy i oceny oraz formułowania sądów na ich temat

SD_U01
SD_U02EP31

kompetencje społeczne

ma świadomość obowiązku twórczego poszukiwania
odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest podział wśród chrześcijan, i
konieczności poszukiwania rozwiązania tego problemu zarówno
na płaszczyźnie teologicznej jak i praktycznej, m.in. poprzez
kształtowanie wzorców postaw wobec problemu podziału i
pragnienia jedności Kościołów prawosławnych z Kościołem
katolickim

SD_K03EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

41. Rys historyczny relacji katolicko-prawosławnych 2

4
2. Nauczanie Kościoła katolickiego na temat prymatu papieża: Sobory Watykańskie I (1869-1870)

2

43. Prawosławna wizja prymatu biskupa Rzymu 2

44. Przygotowanie i dotychczasowy przebieg ekumenicznego dialogu katolicko-prawosławnego 2

45. Eklezjologia trynitarno-eucharystyczna w dokumentach dialogów ekumenicznych 2
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46. Kolegialny i synodalny wymiar Kościoła w świetle dokumentów dialogów ekumenicznych 2

47. Prymat w dokumentach dialogu katolicko-prawosławnego 2

28. Ut unum sint: ekumeniczna wizja posługi biskupa Rzymu 2

wykład, prezentacja, dyskusja z uwzględnieniem stylu "oksfordzkiego"Metody kształcenia

Bujak J. (2016): Dialog katolicko-prawosławny w latach 2005-2015, Szczecin

Bujak J. (2007): Prymat biskupa Rzymu w świetle katolicko-prawosławnego dialogu ekumenicznego, Szczecin

Clément O. (1999): Rzym inaczej. Prawosławny wobec papiestwa, Warszawa

Glaeser Z. (2000): Ku eklezjologii „Kościołów siostrzanych”. Studium ekumeniczne, Opole

Hryniewicz W. (1997): Jedność za wielką cenę. Prawosławni o prymacie papieskim, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 1, s. 69-76

Hryniewicz W. (1993): Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny (1980-1991), Warszawa

Jan Paweł II (1996): Encyklika Ut unum sint, 25 V 1995, tekst polski w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. II, s.
755-822, Kraków

Polkowski A. (1984): Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim, Warszawa

Sobór Watykański II (1968): Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 21 XI 1964, w: Sobór Watykański II.
Konstytucje, dekrety, deklaracje, s. 309-338, Poznań

Literatura podstawowa

Da Rocha Felicio M. (1993): Prymat papieski a Kościół lokalny, „Communio” 13 (1993), s. 101-120

Lubac de H. (1997): Medytacje o Kościele, Kraków

Meyendorff J. (1984): Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP4KOLOKWIUM

EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie zajęć (w formie egzaminu) - na podstawie: pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego, pozytywnej oceny
eseju, pozytywnej oceny kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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