Plan kształcenia wraz z proponowaną obsadą
Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych – teologii porównawczej
(dialogu i edukacji ekumenicznej)

Rok I (2009/2010)
liczba
godzin

forma zajęć

forma
zaliczenia

Seminarium
doktoranckie

20

seminarium

zal.oc.

Podstawy metodologii
badań teologicznych

12

wykład

zal.

prof. J.T. Maciuszko

Podstawy metodologii
badań społecznych

12

wykład

zal.

prof. E. Czykwin

Metody gromadzenia
i analizy danych
teologicznodogmatycznych:
tradycja łacińska

12

warsztaty
(ćwiczenia)

zal.oc.

ks. prof. M. Hintz

Metody gromadzenia
i analizy danych
teologicznodogmatycznych:
prawosławie

12

warsztaty
(ćwiczenia)

zal.oc.

bp prof. Jerzy (Pańkowski)

Koncepcje
współczesnej teologii

20

wykład

zal.

badania własne prezentowane przez
pracowników wydziału;
zaliczenia dokonuje koordynator
studiów

Konwersatorium
teologiczne w języku
obcym

20

konwersatorium
(ćwiczenia)

zal.oc.

mgr W. Winiarska – język rosyjski

przedmiot

proponowana obsada

ks. prof. M. Bendza
prof. K. Karski
prof. J.T. Maciuszko
bp prof. Jerzy (Pańkowski)
prof. B. Widła
bp prof. W. Wysoczański

mgr M. Frysz – język angielski
mgr A. Mużdżak – język niemiecki

Praca naukowa

Dodatkowy wymóg:

30

wybór

samokształcenie
kierowane

opiekuna

zal.

opiekun / promotor
na podstawie sprawozdania
doktoranta
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Rok II (2010/2011)
liczba
godzin

forma zajęć

forma
zaliczenia

Seminarium
doktoranckie

20

seminarium

zal.oc.

ks. prof. M. Bendza
prof. K. Karski
prof. J.T. Maciuszko
bp prof. Jerzy (Pańkowski)
prof. B. Widła
bp prof. W. Wysoczański

Teologia dialogu
ekumenicznego

20

wykład

zal.oc.

prof. K. Karski

Metody gromadzenia
i analizy danych
teologicznohistorycznych

12

warsztaty
(ćwiczenia)

zal.oc.

prof. J.T. Maciuszko

Metody gromadzenia
i analizy danych
teologicznoegzegetycznych

12

warsztaty
(ćwiczenia)

zal.oc.

prof. B. Widła

Metody gromadzenia
i analizy danych
teologicznopastoralnych

12

warsztaty
(ćwiczenia)

zal.oc.

ks. prof. M. Hintz

Metody gromadzenia
i analizy danych
pedagogicznoreligijnych

12

warsztaty
(ćwiczenia)

zal.oc.

ks. prof. B. Milerski

Konwersatorium
teologiczne w języku
obcym

20

konwersatorium
(ćwiczenia)

zal.oc.

bp prof. Jerzy (Pańkowski)
+ mgr W. Winiarska – język
rosyjski

przedmiot

proponowana obsada

prof. T. Zieliński
+ mgr M. Frysz – język angielski
ks. prof. B. Milerski
+ mgr A. Mużdżak – język
niemiecki
Praca naukowa

30

samokształcenie
kierowane

zal.

opiekun / promotor
na podstawie sprawozdania
doktoranta

Praktyka zawodowa

60

zajęcia
prowadzone/
hospitowane

zal.

opiekun naukowy / promotor

Absolwenci kierunków
nieteologicznych:

zdanie

egzaminów

uzupełniających
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Rok III (2011/2012)
liczba
godzin

forma zajęć

forma
zaliczenia

Seminarium
doktoranckie

20

seminarium

zal.oc.

ks. prof. M. Bendza
prof. K. Karski
prof. J.T. Maciuszko
bp prof. Jerzy (Pańkowski)
prof. B. Widła
bp prof. W. Wysoczański

Religie światowe
i dialog
międzyreligijny

20

wykład

zal.oc.

prof. J.T. Maciuszko

Konstruowanie
narzędzi badawczych
w naukach społecznych

12

warsztaty
(ćwiczenia)

zal.oc.

prof. E. Czykwin

Fenomenologiczna
i hermeneutyczna
perspektywa
w metodologii

12

wykład

zal.

Prawo wolności
sumienia i religii

20

wykład

zal.oc.

prof. J.T. Zieliński

Konwersatorium
teologiczne w języku
obcym

20

konwersatorium
(ćwiczenia)

zal.oc.

bp prof. Jerzy (Pańkowski)
+ mgr W. Winiarska – język rosyjski

przedmiot

proponowana obsada

ks. prof. B. Milerski

prof. T. Zieliński
+ mgr M. Frysz – język angielski
ks. prof. B. Milerski
+ mgr A. Mużdżak – język niemiecki
Praca naukowa

30

samokształcenie
kierowane

zal.

opiekun / promotor
na podstawie sprawozdania
doktoranta

Praktyka zawodowa

60

zajęcia
prowadzone/
hospitowane

zal.

opiekun naukowy / promotor

Dodatkowy wymóg: otwarcie przewodu doktorskiego
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Rok IV (2012/2013)
liczba
godzin

forma zajęć

forma
zaliczenia

Seminarium
doktoranckie

20

seminarium

zal.oc.

ks. prof. M. Bendza
prof. K. Karski
prof. J.T. Maciuszko
bp prof. Jerzy (Pańkowski)
prof. B. Widła
bp prof. W. Wysoczański

Pedagogika
ekumenizmu

20

wykład

zal.oc.

ks. prof. B. Milerski

Konwersatorium
teologiczne w języku
obcym

20

konwersatorium
(ćwiczenia)

zal.oc.

bp prof. Jerzy (Pańkowski)
+ mgr W. Winiarska – język rosyjski

przedmiot

proponowana obsada

prof. T. Zieliński
+ mgr M. Frysz – język angielski
ks. prof. B. Milerski
+ mgr A. Mużdżak – język niemiecki
Praca naukowa

30

samokształcenie
kierowane

zal.

opiekun / promotor
na podstawie sprawozdania
doktoranta

Praktyka zawodowa

60

zajęcia
prowadzone/
hospitowane

zal.

opiekun naukowy / promotor

Dodatkowy wymóg: zdanie egzaminu specjalizacyjnego

