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WT-nT-dT-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z teologii systematycznej (III) - Księga Rodzaju - czyli jak
odczytać i zaktualizować zawarte w niej doświadczenie wiary
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_4

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: 5 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 30 E

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie doktorantów z przekazem teologicznym Księgi Rodzaju i pokazanie aktualności
przekazanego w niej doświadczenia wiary.

Wymagania wstępne: Licencjat naukowy z teologii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

rozumie przesłanie teologiczne Księgi Rodzaju SD_W01
SD_W02EP11

pozwala na diachroniczną i synchroniczną analizę tekstów oraz
zrozumienie ich kontekstu społecznego oraz egzystencjalnego SD_W01

SD_W02EP22

umiejętności

syntetyzuje zdobytą wiedzę, potrafi analizować teksty biblijne i
je aktualizować

SD_U01
SD_U02EP31

potrafi rozróżniać i porównywać podstawowe doświadczenia
egzystencjalne w sferze wiary

SD_U01
SD_U02EP42

kompetencje społeczne

potrafi zdefiniować doświadczenie wiary oraz jego odniesienia
społeczne SD_K03EP51

ma świadomość potrzeby stałego samodoskonalenia się SD_K01EP62

rozumie potrzebę empatii i wyrozumiałości wobec innych SD_K02EP73

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

31. Opisy stworzenia jako refleksja nad aktualnym porządkiem życia społecznego 5

22. Genealogie Księgi Rodzaju oraz ich przesłanie teologiczne 5

23. Potop - paradygmat skutków grzechu i zapowiedź miłosierdzia Bożego 5

24. Miasto i wieża Babel – antyimperialny manifest czasów biblijnych 5

35. Struktura i założenia teologiczne cyklu o Abrahamie 5

26. Abraham, jako modelowy Izraelita otwarty na doświadczenie wiary 5

27. Abraham jako fundament oczekiwań zbawczych narodu wybranego i Kościoła 5

38. Struktura i założenia teologiczne cyklu o Jakubie 5
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9. Jakub – człowiek, którego wiara w Boga przodków bierze się z refleksji nad życiowym
doświadczeniem 5

210. Jakub – nawrócenie jako fundamentalna odpowiedź na doświadczenie wiary 5

311. Struktura i założenia teologiczne opowiadania o Józefie i jego braciach 5

212. Józef i jego bracia – trudna droga do pojednania i jej etapy 5

213. Opatrzność Boża w doświadczeniu narodu wybranego i jej przekaz w opowiadaniu o Józefie 5

wykładMetody kształcenia

J. Lemański (2013): Komentarz do Księgi Rodzaju, t. 1-3, Częstochowa

Z. Pawłowski (2013): Narracja i egzystencja. Genesis w hermeneutyce opowieści, Toruń
Literatura podstawowa

D. Dziadosz (2011): Taj było na początku. Izrael opowiada swoje dzieje, Przemyśl

J. Lemański (2014): Bóg stwarza niebo i ziemię. Pytanie o rolę teologii stworzenia w ramach teologii biblijnej, w:
Scripturae Lumen, t. 6: Bóg Stwórca, s. 13-42, Tarnów

J. Lemański (2016): Rdz 1,1-2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na
kapłański opis stworzenia, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" 23 (2016) 71-106

Z. Pawłowski (2010): O duchowej lekturze Biblii (Rdz 37-50), "Ateneum Kapłańskie" 154.1 (2010) 7-23

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,EP7EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie zajęć - na podstawie wyniku egzaminu ustnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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