
 

 

 

Plan studiów doktoranckich w zakresie nauk teologicznych  

– teologii porównawczej (dialogu i edukacji ekumenicznej) 

 I II III IV 

Moduł 

specjalizacyjny 

(dysertacyjny) 

 

seminarium 

doktoranckie  
sem. – 20 godz.   

x 6 gr. (zal.oc.) 

 

 

 

 

 

 

 

praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane –  

30 godz. (zal.) 

(sprawozdanie  

+ opinia opiekuna) 

 

wybór opiekuna 

seminarium 

doktoranckie  
sem. – 20 godz.   

x 6gr. (zal.oc.) 

 

teologia dialogu 

ekumenicznego 

wykład – 

20 godz.  (zal.oc.) 

 

 

praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane –  

30 godz. (zal.) 

(sprawozdanie  

+ opinia opiekuna) 

 

absolwenci 

kierunków 

nieteologicznych – 

zdanie egzaminów 

uzupełniających 

seminarium 

doktoranckie 

sem. – 20 godz.   

x 6gr. (zal.oc.) 

 

religie światowe  

i dialog 

międzyreligijny 

wykład –  

20 godz. (zal.oc.) 

 

praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane –  

30 godz. (zal.) 

(sprawozdanie  

+ opinia opiekuna) 

 

otwarcie 

przewodu 

doktorskiego 

 

seminarium 

doktoranckie 

sem. – 20 godz.   

x 6gr. (zal.oc.) 

 

pedagogika 

ekumenizmu 

wykład –  

20 godz.  (zal.oc.) 

 

 

praca naukowa 

samokształcenie 

kierowane –  

30 godz. (zal.) 

(sprawozdanie  

+ opinia opiekuna) 

 

egzamin 

specjalizacyjny 

Moduł 

metodologiczny 

 

podstawy 

metodologii  

badań 

teologicznych 

wykład – 12 godz. 

(zal.) 

 

 

metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

dogmatycznych: 

tradycja łacińska 

warsztaty (ćw.) – 

12 godz. (zal.oc.) 

 

metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

dogmatycznych: 

prawosławie 

warsztaty (ćw.) – 

12 godz. (zal.oc.) 

 

podstawy 

metodologii  

badań  

społecznych 

wykład –  

12 godz. (zal.) 

 

metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

egzegetycznych 

warsztaty (ćw.) – 

12 godz. (zal.oc.) 

 

metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

historycznych 

warsztaty (ćw.) – 

12 godz. (zal.oc.) 

 

 

metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

teologiczno-

pastoralnych 

warsztaty (ćw.) – 

12 godz. (zal.oc.) 

 

 

metody 

gromadzenia i 

analizy danych 

pedagogiczno-

religijnych 

warsztaty (ćw.) – 

12 godz. (zal.oc.) 

konstruowanie 

narzędzi 

badawczych  

w naukach 

społecznych 

warsztaty (ćw.) – 

12 godz. (zal.oc.) 

 

fenomenologiczna 

i hermeneutyczna 

perspektywa 

w metodologii 

wykład – 12 godz. 

(zal.) 

 

 



 

 

 

Moduł akademicki 

 

 

koncepcje teologii 

współczesnej 

wykład –  

20 godz. (zal.) 

 

 

 

 

konwersatorium 

teologiczne w 

języku obcym 

ćwiczenia –  

20 godz. (zal.oc.)  

x 3 gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konwersatorium 

teologiczne w 

języku obcym 

ćwiczenia –  

20 godz. (zal.oc.)  

x 3 gr.  

 

 

prawo wolności 

sumienia i religii 

wykład –  

20 godz. (zal.oc.) 

 

 

 

 

konwersatorium 

teologiczne w 

języku obcym 

ćwiczenia –  

20 godz. (zal.oc.)  

x 3 gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konwersatorium 

teologiczne w 

języku obcym 

ćwiczenia –  

20 godz. (zal.oc.)  

x 3 gr.  

 

 

Moduł praktyk 

zawodowych 

 

  

zajęcia 

prowadzone / 

hospitowane 

60 godz. 

 

 

zajęcia 

prowadzone / 

hospitowane 

60 godz. 

 

 

zajęcia 

prowadzone / 

hospitowane 

60 godz. 

 

 

 

 

      

   

 


