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TEOLOGIA - ROK V  
rok akademicki 2022/2023, semestr zimowy 

 
 

Lp. Godz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1-2 8.00-9.30 

Teologia moralna szczegółowa 
– sakramentologia moralna, 

w. = 28 godz. 
ks. prof. dr hab. Z. Wanat 

(2a) 

Prawo kanoniczne szczegółowe – 
hierarchiczność Kościoła, 
w. = 14 godz. (tylko WSD) 

Zajęcia od 4 X do 22 XI. 
ks. dr hab. W. Kraiński, prof. UMK 

Zajęcia odbywają się w WSD. 
 

Wybrane zagadnienia z teologii 
małżeństwa i rodziny, 

ćw. = 14 godz. 
Zajęcia od 29 XI. 

ks. dr hab. S. Suwiński, prof. UMK 
(2a) 

Teologia pastoralna szczegółowa, 
ćw. = 28 godz. 
(tylko WSD) 

Zajęcia odbywają się w WSD. 
ks. dr S. Tykarski 

Teologia pastoralna szczegółowa, 
w. = 28 godz. 

ks. dr hab. Z. Zarembski,  
prof. UMK 

(3a) 

 

3-4 9.45-11.15 

Teologia dogmatyczna 
– mariologia i eschatologia, 

w. = 28 godz. 
ks. dr S. Kunka 

(20) 

 

Muzyka kościelna V, 
ćw. = 14 godz. 
(tylko WSD) 

Zajęcia w godz. 10.30-11.15 
odbywają się w WSD. 

ks. mgr lic. M. Kępczyński 

Liturgika szczegółowa (liturgia 
Eucharystii),  
w. = 14 godz. 

Zajęcia od 6 X do 24 XI. 
i 

Liturgika szczegółowa (liturgia 
Eucharystii, 

ćw. = 14 godz. (tylko WSD) 
Zajęcia od 01 XII. 

ks. dr hab. D. Brzeziński,  
prof. UMK 

(3a) 
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5-6 11.30-13.00 

Współczesny system szkolny, 
w. = 14 godz. 

Zajęcia w godz. 11.30-12.15. 
dr hab. B. Bilicka, prof. UMK 

(3a) 
Teologia moralna szczegółowa 

– sakramentologia moralna, 
ćw. = 14 godz. 

Zajęcia w godz. 12.15-13.00. 
ks. prof. dr hab. Z. Wanat 

(3a) 

Seminarium magisterskie, 
sem. = 30 godz. 

 
dr hab. B. Bilicka, prof. UMK 

(43) 
ks. dr hab. T. Tułodziecki,  

prof. UMK 
(2a) 

ks. dr hab. K. Krzemiński,  
prof. UMK 

(1) 

 

Ćwiczenia pastoralne, 
ćw. 10 godz. (tylko świeccy) 

Zajęcia od 6 X do 3 XI. 
ks. dr hab. K. Krzemiński,  

prof. UMK 
(22) 

 

7-8 13.15-14.45      

9-10 15.00-16.30    

Seminarium magisterskie, 
sem. = 30 godz. 

ks. dr hab. D. Brzeziński,  
prof. UMK 

(3a) 

 

 


