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O SEKCJI NAUK BIBLIJNYCH
Sekcja Nauk Biblijnych (SNB) Instytutu Nauk 
Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II jest wiodącym 
ośrodkiem studiów i badań biblijnych 
w Polsce. Aktualnie jej kierownikiem jest ks. 
prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel. Kontynuując 

ponad 60-letnią tradycję 
Lubelskiej Szkoły Biblijnej 

pracownicy SNB pro-
wadzą działalność 

badawczą i dy-
daktyczną, która 

swoim oddziaływaniem 
nie tylko wykracza poza Instytut 

Nauk Teologicznych KUL, ale jest szeroko 
znana i ceniona poza granicami Polski. 
W uznaniu dla wysokiego poziomu nauko-
wego od 1965 r. bibliści z KUL są mianowa-
ni członkami Papieskiej Komisji Biblijnej. 
Aktualnie jej członkiem jest ks. prof. dr 
hab. Henryk Witczyk.

Obecnie czternastu pracowników 
SNB, z których większość (9 osób) 
posiada najwyższy w biblistyce świa-
towej tytuł doktora nauk biblijnych 

uzyskany w Papieskim Instytucie Biblijnym 
w Rzymie (Biblicum) albo w  École biblique et 
archéologique française w Jerozolimie, pro-
wadzi badania w ramach czterech katedr:

Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, 
Prorockich i Sapiencjalnych (ks. dr hab. 
Dariusz Dziadosz, prof. KUL, ks. dr hab. 
Andrzej Piwowar, ks. dr Arnold Zawadzki, 
ks. dr Krzysztof Napora SCJ, ks. dr Daniel 
Prokop).

Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism 
Apostolskich (dr hab. Krzysztof Mielcarek, 
prof. KUL, ks. prof. dr hab. Stefan Szymik 
MSF, ks. dr hab. Adam Kubiś).  

Katedra Filologii Biblijnej i Literatury 
Międzytestamentalnej (ks. prof. dr hab. 
Mirosław S. Wróbel, ks. dr hab. Henryk 
Drawnel SDB, prof. KUL, ks. dr Tomasz Bąk).

Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki 
(ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, ks. dr hab. 
Marcin Kowalski, ks. dr Marcin Zieliński).

BADANIA
Obszar zainteresowań badawczych 
kadry naukowej SNB, oprócz Stare-
go i Nowego Testamentu  obejmu-
je również literaturę apokryficzną 
i teksty z Qumran, a także literaturę 
koptyjską i targumiczną. Prowadzone 
badania udostępniane są w postaci arty-
kułów naukowych i monografii publikowanych 
nie tylko w Polsce, lecz również w wydaw-
nictwach naukowych o światowym prestiżu, 
takich jak Oxford University Press, Brill, Mohr 
Siebeck czy Gabalda/Peeters. Sekcja Nauk 
Biblijnych może poszczycić się dwoma cza-
sopismami, „Biblical Annals” oraz „Verbum 
Vitae”, które znalazły się w prestiżowej bazie 
Scopus oraz otrzymały 70 punktów w wyka-
zie czasopism MNiSW. Ponadto SNB publikuje 
monografie naukowe w ramach serii wydaw-
niczych: „Materiały pomocnicze do wykładów 
z biblistyki”, „Studia Biblica Lublinensia” oraz 
„Analecta Biblica Lublinensia”. Pracownicy 
SNB aktywnie uczestniczą również w projek-
tach o charakterze ogólnopolskim. Wśród nich 
należy wymienić projekt „Biblia Aramejska”, 
będący nowatorską na gruncie polskim edy-
cją krytyczną Tory według wersji targumicz-
nych, czy projekt „Nowy Komentarz Biblijny”. 
Warto również wspomnieć zaangażowanie 
kadry naukowej SNB w pracach nad szóstym 
wydaniem Biblii Tysiąclecia. Na szczególną 
uwagę zasługuje rozwijana od lat współpraca 
w projektach o charakterze międzynarodo-
wym (np. La Bible en ses Traditions).

PROFORYSTYKA
Oprócz badań naukowych pracownicy SNB 
angażują się w działalność popularyzującą 
znajomość Biblii. Przykładem takiego 
zaangażowania może być „Dzieło Biblijne 
im. Jana Pawła II”, którego celem jest 
propagowanie kultury i wiedzy biblijnej 
w działalności pastoralnej Kościoła. Od 
2008 r. prowadzony jest trzyletni Kurs 
Formacji Biblijnej KUL, adresowany do 
słuchaczy duchownych i świeckich, mający 
na celu pogłębienie wiedzy biblijnej. Ponadto 
członkowie SNB zaangażowani są w tworzenie 
programów telewizyjnych (Telewizyjny 
Uniwersytet Biblijny, Słowo na co dzień) 
i radiowych (Szukając Słowa Bożego), 
działalność konkursową (konkurs biblijny 
Civitas Christiana, Ogólnopolski Konkurs 
Biblijny dla alumnów), a także duszpasterskie 
inicjatywy biblijne (Narodowy Dzień Czytania 
Pisma Świętego, Tydzień Biblijny).



STUDIA LICENCJACKIE
Program i charakter studiów biblijnych 
w SNB KUL jest dostosowany do wytycz-
nych zawartych w konstytucji apostol-
skiej Veritatis Gaudium papieża 
Franciszka, według których 
licencjat kościelny jest 
warunkiem niezbęd-
nym do uzyskania 
doktoratu z nauk 
teologicznych. 

Zakres studiów 
l icencjackich 
w SNB obej-
muje szerokie 
spektrum nauk 
biblijnych. Jako jedyny ośrodek naukowy 
w Polsce Sekcja Nauk Biblijnych KUL 
przygotowuje studentów według progra-
mu, który zarówno w swej strukturze, jak 
i poprzez stawiane studentom wymagania 
stanowi analogię programu realizowanego 
w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. 
Program ten składa się z następujących 
części: izagogicznej, filologicznej, egze-
getycznej oraz teologicznej. W ramach 
przedmiotów izagogicznych studenci 
zapoznają się m.in. z elementami arche-

ologii i geografii biblijnej, historią Starego 
i Nowego Testamentu, metodologią nauk 
biblijnych, a także z zagadnieniami herme-
neutyki biblijnej oraz krytyki tekstu. Tym 
co wyróżnia studia w SNB KUL jest nacisk 

położony na studium języków biblijnych: 
hebrajskiego, greckiego i ara-

mejskiego. Egzaminy z języka 
hebrajskiego i greckiego 
przeprowadzane w Sekcji 
Nauk Biblijnych KUL 
po zakończeniu roku 

propedeutycznego są 
uznawane przez 
Papieski Instytut 

Biblijny w Rzymie. 
Harmonogram studium 

licencjackiego zakłada ponad 500 godzin 
lektoratów biblijnych w czasie trzech lat 
studiów. Z racji zatrudnienia w SNB wy-
specjalizowanej kadry naukowej, studenci 
mają również możliwość rozwijania swoich 
zainteresowań filologicznych w obszarze 
języka koptyjskiego, aramejskiego tar-
gumicznego czy syryjskiego. Na część 
egzegetyczną składają się wykłady 
monograficzne ułożone w taki sposób, 
aby przekazać słuchaczom panoramę ca-
łego materiału biblijnego, tak Starego, jak 

i Nowego Testamentu. Zwieńczeniem pro-
cesu nauczania są wykłady o charakterze 
teologicznym. Ukończenie studiów licen-
cjackich w SNB otwiera przed studentami 
możliwość kontynuacji studiów w ramach 
Szkoły Doktorskiej KUL.

Studia w SNB KUL przygotowują studen-
tów do podjęcia samodzielnej pracy dydak-
tycznej i badawczej w obszarze nauk biblij-
nych – stąd troska, aby w ramach studium 
licencjackiego studenci mieli możliwość za-
poznania się nie tylko z elementami najlep-
szych tradycji katolickiej egzegezy biblijnej, 
ale również wejścia w kontakt z najbardziej 
aktualnymi kierunkami badań biblijnych 
oraz uznanymi autorytetami światowej bi-

blistyki. Służyć temu ma program wymiany 
kadry dydaktycznej z Papieskim Uniwer-
sytetem Urbanianum w Rzymie, coroczne 
sympozja i konferencje międzynarodowe 
organizowane przez SNB KUL, wreszcie 
stała współpraca z wiodącymi ośrodkami 
badań biblijnych (Pontificio Istituto Bibli-
co w Rzymie, École biblique et archéolo-
gique française de Jérusalem). Studenci 
mają możliwość rozwijania swoich zainte-
resowań biblijnych poprzez uczestnictwo 
w warsztatach z translatoryki tekstów bi-
blijnych organizowanych przez prestiżowy 
amerykański ośrodek badań nad Biblią  
– NIDA Institute, czy też uczestnictwo 
w wyjazdach studyjnych do Izraela i Grecji 
w ramach Szkoły Dabar. 
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Rok Propedeutyczny

Rok 2Rok I

Geografia i archeologia krajów biblijnych 

Instytucje – kult – dzieje Ludu Przymierza

Język grecki biblijny - morfologia

Język hebrajski biblijny - morfologia

Metodologia nauk biblijnych

Język grecki biblijny – składnia 

Język hebrajski biblijny – składnia

Język aramejski – morfologia i składnia

Hermeneutyka tekstu biblijnego

Etyka badań naukowych

Księgi historyczne Starego Testamentu

Literatura międzytestamentalna i nauki pomocnicze 
biblistyki 

Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich

Teologia biblijna Nowego Testamentu

Egzegeza Ewangelii synoptycznych i Dziejów 
Apostolskich – wybrane zagadnienia

Egzegeza ksiąg prorockich ST – wybrane zagadnienia

Literatura międzytestamentalna – wybrane zagadnienia
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Egzegeza Listów Pawłowych – wybrane zagadnienia

Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA  
W TEOLOGICZNYM STUDIUM LICENCJACKIM SNB INT KUL



Kierownik SNB KUL 
ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel 

miroslaw.wrobel@kul.pl

Sekretarz SNB KUL 
ks. dr Krzysztof Napora SCJ 

krzysztof.napora@kul.pl 

KONTAKT:

STRONA Z ZASADAMI REKRUTACJI:

kul.pl
kandydat.kul.pl

Zapraszamy do podjęcia studiów  
w Sekcji Nauk Biblijnych  

Instytutu Nauk Teologicznych KUL 

Zapraszamy również do szerokiej współpracy wszystkie osoby, 
zarówno duchowne, jak i świeckie, zainteresowane naukowym 
badaniem tekstów biblijnych i propagowaniem wiedzy biblijnej 

w Kościele i w naszej Ojczyźnie.


