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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected issues from dogmatic theology 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 6 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Znajomość definicji teologii dogmatycznej i podstawowej terminologii 

Źródła teologii dogmatycznej. 
Znajomość podstawowych dokumentów Kościoła omawiających różnego 
rodzaju zagadnienia dogmatyczne. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teologii dogmatycznej. 
Zadania teologii dogmatycznej. 
Określenie definicji i terminologii związanych z teologią dogmatyczną (kwalifikacje teologiczne 
dogmatów). 
Właściwa analiza dokumentów Kościoła. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Poznanie w zakresie rozszerzonym pojęć prawa kanonicznego i 

jej zastosowanie w innych naukach 
K2A_W02 

W_02 Posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa 
kanonicznego oraz jej relacje z innymi szczególnie pokrewnymi 
naukami 

K2A_W05 

W_03 Ma gruntowną i usystematyzowaną wiedze z dziedziny Biblii, 
Magisterium Kościoła, światopoglądu katolickiego. 

K2A_W06 
 

W_04 Posiada dobrą wiedzę na temat misyjności Kościoła a także 
otwarcia na inne religie – dialog ekumeniczny 

K2A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi dokonać analizy prawa kanonicznego i ukazywać jej 

związek  
K2A_U03 

U_02 Potrafi klarownie, spójni i dokładnie wypowiadać się czy to 
ustnie czy na piśmie na różnorodne tematy z dziedziny 
zagadnień prawniczych 

K2A_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Potrafi krytycznie ocenić stan swojej wiedzy i widzi potrzebę 

jej rozwoju 
K2A_K01 

K_02 Podchodzi odpowiedzialnie za własne przygotowanie do pracy 
i podejmowanie dojrzałych decyzji, odpowiedzialność wobec 
ludzi 

K2A_K06 

K_03 Podejmuje konkretne działania na rzecz zachowania 
dziedzictwa Kościoła 

K2A_K08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 
1. Określenie teologii dogmatycznej i jej zadania. 
2. Objawienie, jego rodzaje i przymioty. Pismo Święte i Tradycja jako przekazujące źródła 

objawienia. 
3. Kwalifikacje teologiczne dogmatów. Dogmat, jego obiektywna wartość i rozwój. Przyczyny i 

teorie dogmatów. 
4. Fakt stworzenia świata. Cel stworzenia. 
5. Stworzenie Aniołów. Stworzenie człowieka. 
6. Teologiczny monogenizm. Natura człowieka. Peccatum originale originatum. 
7. Natura i skutki grzechu pierworodnego. 
8. Historyczność postaci Jezusa. Chrystus – prawdziwy i integralny człowiek. 
9. Chrystus prawdziwy Bóg. 
10. Unia hipostatyczna. Przymioty Boga. 
11. Naturalna i nadprzyrodzona poznawalność Boga. Tajemnice Opatrzności Bożej. 
12. Istnienie Trójcy Przenajświętszej. 
13. Boże macierzyństwo Maryi. 
14. Łaska. 
15. Przynależność do Kościoła. 
16. Teologia cnoty nadziei i miłości. 
17. Ekumenizm. 
18. Sakramenty święte. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 wykład Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
W_02 wykład Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
W_03 wykład Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
W_04 wykład Zaliczenie ustne z oceną Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 dyskusja Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
U_02 dyskusja Zaliczenie ustne z oceną Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 dyskusja Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
K_02 dyskusja Zaliczenie ustne z oceną Protokół 
K_03 dyskusja Zaliczenie ustne z oceną Protokół 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 

ocena niedostateczna  
Wiedza: nieznajomość definicji i terminologii teologii dogmatycznej, brak znajomości podstawowych 
dokumentów Kościoła, brak znajomości Pisma świętego. 
Umiejętności: brak znajomości źródeł Kościoła, nie potrafi dokonać analizy omawianych problemów, 
nie rozumie zwrotów teologicznych, nie potrafi jasno sprecyzować swoich poglądów, przedstawić 
odpowiedniej argumentacji. 
Kompetencje społeczne: nie pogłębia swojej wiedzy, nie wykazuje się żadna aktywnością społeczną w 
tej dziedzinie, nie akceptuje nauki Kościoła. 
ocena dostateczna  
Wiedza: znajomość definicji i terminologii, znajomość podstawowych dokumentów Kościoła, 
znajomość Pisma świętego. 
Umiejętności: znajomość źródeł Kościoła, potrafi dokonać analizy omawianych problemów, rozumie 
zwroty teologiczne. 
Kompetencje społeczne: pogłębia swoją wiedzę 
ocena dobra  
Wiedza; znajomość definicji i terminologii, znajomość podstawowych dokumentów Kościoła, 
właściwa ich analiza, dobra znajomość Pisma świętego 
Umiejętności: dobra znajomość źródeł Kościoła, potrafi dokonać właściwej analizy omawianych 
problemów, właściwie rozumie zwroty teologiczne, potrafi jasno sprecyzować swoje poglądy. 
Kompetencje społeczne: pogłębia swoją wiedzę z dziedziny dogmatycznej ale także i ogólnej teologii 
w kontekście omawianych zagadnień, wykazuje się aktywnością społeczną w tej dziedzinie, akceptuje 
naukę Kościoła. 
ocena bardzo dobra  
Wiedza: znajomość definicji i terminologii, znajomość dokumentów Kościoła i ich analiza, 
umiejętność oceny poszczególnych prawd dogmatycznych, argumentacja. bardzo dobra znajomość 
Pisma świętego, właściwa postawa ekumeniczna 
Umiejętności: bardzo dobra znajomość źródeł Kościoła, potrafi dokonać w sposób właściwy analizy 
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omawianych problemów, właściwie rozumie zwroty teologiczne, potrafi jasno sprecyzować swoje 
poglądy umie przedstawić odpowiednio argumentację swoich poglądów. 
Kompetencje społeczne: pogłębia swoją wiedzę, wykazuje się dużą aktywnością społeczną w tej 
dziedzinie, akceptuje w pełni naukę Kościoła. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

125 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 
2. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983. Poznań 1984. 
3. Paweł VI, adhortacja Mariae cultus, Rzym 1974. 
4. Jan Paweł II, encyklika Redemptoris Mater, Rzym 1987. 
5. Franciszek, encyklika Lumen fidei 
6. Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002. 
7. Katechizm Kościoła Katolickiego, II wyd. Poprawione, Poznań 2002. 
8. ABC teologii dogmatycznej, oprac. S. J. Stasiak, R. zawiła, A. Małachowski, Wrocław 1999.  
9. W. Granat, Bóg Stwórca; Aniołowie – Człowiek, Lublin 1961. 
10. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987. 
11. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Paschą, Lublin 1982. 
12. S. C. Napiórkowski, Z Chrystusem w znakach, Lublin 1986. 
13. K. Góźdź, Świat jako stworzenie Boże i Bóg jako Stwórca świata, w: Być chrześcijaninem 

dziś, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 119-131. 
Literatura uzupełniająca 

1. P. Jaskóła, Podstawowe prawdy wiary, w: Być chrześcijaninem dziś, red. M. Rusecki, Lublin 
1992, s. 90-116.  

2. K. Rahner, sakramenty Kościoła, Kraków 1997. 
3. B. Nadolski, Liturgika, t. III, sakramenty, Sakramentalia, Błogosławieństwa, Poznań 1992. 

 
 

 


