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ceI studiów

Dzialania |ub zadania. które potrafi wykonylvać osoba posiadająca
kwa]ifikację r,t'ld:]r orr-es.!ić' da cżego Pr,lgolo||l! q śluchączy s|lu]ia

Na studia podyplomowe moŻe być przyjęta osoba, kńra posjada tytuł Zawodowy magjstra
teo]ogii (c1ap pierwszy: dd licenlian) j sropień naukowy nragislra licenc]ala teologij (etap

sl!chacfe pogłębiają swą wiedzę teologiczna i zdobywa,ją urniejętności mctodycznej pracy
naukowej' studia pozwalają podnieść kwalifikacje zawodowe lcologów i uzyskać
świadcctwo ukończenia studió\y podyplomowych oraz stopień akadcmicki licencJala' który
wedlug konslyl cji apostolskie,j rc|żalls Galldjl,] upralvnia do wykładania w wyższym
5erni|Lr f ium ducl , . ,$, , )  m l , ,b '7ko.e rownorzednei
Ce1em studiów podypIomowych jest poznani€ Światowego dorobku w dficdfinie nauk
teologicznych' a także ro7-winięcic umiejętności zawodowych pozwalających na
uczcstnictwo rv dzia]alności badawcz-ei na arcnie oEóhroDolskici.

Uprawnienia fwiązane f posiadaniem k.,val]flkacji (nalezy oPBuć
tfskilrane prz* sluchac.y na||e upr&nienia i lanlilitac.ie
z6|odo,,e nie,będne nd rynk prdc,)'

Absolrvcnci studiów podyplomorvych po'vinni być zdolni ucfestniczyć w badaniach
naukowych iwlączaĆ się w p.acę fespołów badawczych \ł Zakresie nauk leo|ogicaych'
Na zakończenie pienvszego elapu s|||dió\,! (ad lice"lian) na podstawie przcdstawionego
samodzielnie przygolowaDcgo artykllu naukowego pofyrywnie ocenioncgo pod względem
naukowynr przcf pronotorajako gotowego do publikacji (be7 koDicczności publikacji w
piŚ!rie nauko\\ym punktowanym)' który sPcłDia wymogj pubIikacji naukolveJ z zak.esu
Dauk leologicznych' absolv'ent sludiów uzyskuje Świadcctlvo ukończenia studiów



Artykuł naukowy slanowi podstawę ubie8ania się o ty1uł licencjata leo|ogii' w ce|u
uzyskania tego tytulu wymagane jest z|ożenic odpowiedniej dysenacji |icencjackiej oraz
fa|iczefiiE ec?afiinóv! i nzlskeie zaliczeń przedmiotów określonych programem studiów.
Zaliczenie pierwszego clapu sfudiów, przedslawieni€ artykulu naukowego i pozytywna
oc€na pracy licencjackiej stanowią warunck przystąpienia do egzaminu licencjackiego'
składanego w formi€ ustnej prued konisją powołaną przez Radę wydziału.
Zgodnie z konstytucją apostolską Verilalis c44dłl,' absolwent etapu pierwsfego (dd
/ice't'an) uzyskuje slopień naukowf licencjala leologii (1zw Iicencjat kościelny)' stopień
tenjest wymagany do konlynuacji studiów teolo8iczr|ych na erapie d|u9im - ad la read'
warunkiem ukończcnia drugiego etapu studiów podyplomowych (ad ląIredn1) jesr
zA liczenie dwóch semcstrów (w semestfz€: sem inariu'n dyplomowe i dwa wybrane wykłady)
oraz publikacja |Ub przynajnniej pŹ€dstawieni€ potwicrdfenja wydanego prz€f redaktora
nacze|nego o przyjęcit| do druku anykulu naukowego \Y czasopiśmie teo|ogicznym tzw.

Na tej podstawie Absolwent uzyskuje zaświadczeni€ ukończenia s|udiów ad laurcan (w
terminologiikościelnej .yk|\] Eze.iego ad laureał) podpisane przez Dziekana wydziału']to1ogiczn€go' zaświadczenie ma walor wyłącznie kanoniczny' stanowi warunęksine qua
'oł ubi€sania sie o otvarcie Drzewodu doklorskieso w dzj€dzinje nauk teo]oEicznvch'

Zapotrzebowanie na kwalifikację' przcdslawione w konl€kścic
trendów na rynku pracy' rozwoju nowych techno|ogii, potrzcb
społccaych' stralegii rozwoju kraju lub reeionu ("dle:y łó\łnież
fuzględnit oPn\ie inle|6a.iuszy.ei,nętr:nych i wgnę|.rnychl

Studia podyplonotłe wpisują się w służbę poznania prawdy. Pozwalają grunto\Yn iej poznać
naukę katolicką opańą na objawieniu Bofy'n' Ponagają w rozwiąrywaniu problemów
współczesnego człowieka w świcl|e objawi€n ia Bożego' Zgodnie z z^sadą, ż-€ wiara irozum
sąjak dwa skrzyd|a' na których duch |udzki wznosi się do konlemp|acji prawdy (por Jan
Paweł II' Encyklika F'dgJ./ 'al|b' nr 1)' studia pomagają w nawiązywaniu dia|o8u z |udźmi
różnych religii, kultur i światopoglądów są formą podnicsi€nia kwalifika€ji zawodowych
kalechetów i nauczvci€Ii relisii'

Mof liwości wykorzystania kwa]ifi kac-ji.

studia stanowią fornrę kształcenia ustawicznego wymagane8o dla duchowieństwa
ikatechetów świ€ckicb' Umof]iwiają podniesienie konlpelencji zawodowych abso1wentów
studiów teologicznych. w organizacji i prowadzeniu sludiów podyplomowych Wydział
Teologiczny wsPółpracuje z wydzialalni Formacji Kap|ański€j' wydfiałani
Katechetycmymi i wydzjałami Duszpasterskimi Kurii Diecezjalnych w Pc|plinie' Toruniu

odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakt€Źe. sludia podyp|omowe w zakresie teologii nają odni€sienie do róbych form podnoszenia
kwalifikacji zawodo\łych przez nauczycieli szkół podstawowych i śrcdnicb, pracowników
insMucii zwiazanvch z dz'edzictw€m kulturv chrz€ściiańskiei'

Efckty uczcnia się d|a studiów podyplomowych w zakr€si € teologii*

Symbol Po ukończeniu studiów podyp|omowych absolw€nt osiąga następuiące ef€kty uczcnia sif:

EUS WOI zna i roamic w pogłębionym s|opniu 8łówn€ nurty naucfania teolo8icznego na św;ecie obejmujące podsiawy t€oretycae i szczególowe zagadn|en|a
oraf główne tendv ro'Moiow€ nauk teoloqicznych !Y zakr€si € Wbranei spcciaIifacii studiów podyD|omow./ch (P?s wG)



EUS WO2 zna i Io'-ic w pog]ęu;onym stopnju leorię oraz faawansolvaną metodologię i tcrminologię badań teologicaych Ze szczegó]nym uwfględnienie'n
q\brancr .necnlrz .  i i  (P7S WG)

EUS W43 zna i rozumie w pogłębionym stopniu fasadnicze zagadnienia związane z obecnoŚcią Kościoła we wspó]czesnym świecie oraz ekononrjcae j pmwne

uwanrnkowania działalności naukowej (P7S wG/wK)

umi € jętności

EUS UOI por.an wyłorzystut pośiadaną wiedze zrómych dziedzin Dauki do lwórczego idenryfikowania i fonnułowania rozwjązań problemów badawcrych Z dfiedziny nauk
:colcP(/ i\ c l:  rf-s I w)

EUS UO2 potrafi przenosić wyniki prac badawczych do Sf.ery spolcch€j komunikujqc Sję ze fróżnicowany kręgiem odblorców ' p.owadzlc dyskusJe na rcmaly rcologIcfne
( P 7 S  U K  I  O )

EUS UO3 'otrafi kierować pracą zespolu, planorvać i rca1izować swój rofwój naukowy oraz ukierunkow}wać innych w procesie rozwoju (P7S.UU)

kompetencjc społcczne

EUS KOl pst gotó* ao krJryczne'j oceny dorobku nauk teologicaych' które by]y przedm io1cm .jcgo spccjalizacji oraz znacfcnia wiedzy w proccsic diagnozowanla
r ror$ir^$ Inir oroblemoq (P7S KK)

EUS KO2 ,jesr gotów do inicjowaDia działań na rzecz dobra wspólnego (P7S Ko)

EUS KO3 jŁslgo1ów do podttzynywania i ro7-wijania ctos środowisk tcologicnych oraz uczestniczenia \Y różnorodnych tbrnlach życia kulfuralne8o (P7S KR)

Modu|y ksz la|ccnia $ raz /  /aL|łJan] mi etek lami l lczcn ia s ię

ModuĘ
ks7tałcenia

Liczba
punktó\ł
ECTS

charakter zajęó

prakrycfnc,
T/P

Zakładano efekty ksŹalcenia
For|ny i metody kształcenia.

Zapewniaj4ce osiągnięcie
efcktów kszta'lcer1ia

Sposób weryfikacji
zak]adanyclr cfektów

kształcenia osiąganych
orzoz słLlchacza

]\4oduł

Tcologia

wl: słuchacz zna istotne elemenry światow€go
dolobku nauk teologicznych oraz głó.wne trendy
rozwojowe w zkresie leologii praktycznej

w2: Sluchacz ma zasadnicT-e dylematy
tvspó]czesnej cywilizacji, w której tozs'ła się

Umjcjętności:
Ur: Potrafi dokonywać analizy i syntezy
świato\łego i kajowego dorobku naukowego w
zakresie teoIogii praklycznej oraz ;dcn1yfi kować

Bgranin oraz

okreśIonych
w sybalusi€

kryteriów

w USOS

W wypow;edziacb
ulYzględnia kontekst
rozwoju światowego
dorobku oraz główne

l. Problcmy,

trendy

leoloci ib ibl i inei

l T

2. Problemy,

trendy

lcologi i

I



Stuchacz samodzielnie
poszukuje gromadz'
i analizujc li|efaturę
naukową wykorrystując
współczesnc bazy danych
oraz tworzy synr€zę
wiedzy w trakcie
kolokwiów czy
prrygo|owując publikacje

wypowiada się na tematy
t€ologiczne uczestnicząc w
dyskusji na wykładzie' w

pr.ygotowując pubI'kacj€
popularne do różnych

organizuje zespó|
studencki, który podejm uj e
badania nad interesu'jącym
ich wybranym problemcm
w zakesi€ św.atowego
dorobku teologicaego

zgł^sza wańościowe
probl€my w kontattach

i rozwiązywać problemy badawcz€
wykorzystując wicdfę zróżnych dziedfin nauki

U2: Potrafi upowszechniaĆ wynikiswoich badań
w fonnach populamych

U3: Potrafi organizować i realizować
przedsięwzięcia badawcze dotycz4ce światowego
dziedzictwa i głównych prob|emów
(eologicznych

Kompetencie spoleczne:
Kl: Jest golów do podejmowania badan z
zakesu nauk leologicz|ych obejmujących
leologię praklyczną

3. Problemy,
świato\ły

tr€ndy

teologii

4' Probl€my'

dorobek
i współczesqe
trendY

teologii

?' wykład
monograficzly
zteologii

8' wykład
monograliczny
rteologii

9. Wyklad
monograficary
zteologi i
duchowości ]
l0' wykład
monograficmy
zteologii
duchowości]]



l2. wykład T

13' wykład
monograficany

kanonic21 eso II

1 T

14' wykład
monograficaY
z karolickiej

T

l5. wykład
monograficany
z filozofii

I T

16' wykład
monograficany
z teologii

1 T

l7' wykład
monogfaficzly

Dastoralnej II

I T

i 8. Seminarium 1 P

19. Seminarium
dYDlomowe II

I P

l4. seńinarium
dvolomowe III

I P

21. Seminarium I P

22. Seminarium 1 P

23- s€minarium P

Moduł
kształcenia Il

Konfer€ncja

Konferencja P
wl: w oparciu o główne tr€ndy rozwojowe
w zakesi€ nauk t€ologicalych przygotowuje
i przedsta\ł/ia wystąpi€nia na konferencji
naułowej (w postaci wygłoszonego komunikatu
lub zbranego głosu w dyskusji)

Ulnieiętności:

Referat/uczestnictwo
w dyskusji naukow€j

Trafni€ wybiera miejsca
upowsz€chni€nia swoich
badarńKonferencja

naukowa II
P

Konf€r€ncja
naukowa lll

P

(onferencja P



Konferencja P Ul: Umie pr7łgolować izaprezentować Ęniki
podcjmowanych przez siebie badań
na konfer€nc.j i knjowcj

Komp€tencje spo|€czne:
Kl : Jest 8o1ów do wsŃlpracy w zakresie
wym'any wiedzy i doświadczeń naukowych

Potwierdzenic zgłoszenia
na konfercncję przez

Podejmuje wspóhracę
z pracownikami nauki
i ośrodkami teoloEicaymi

Konferencja P

Moduł
ksdałcenia IIl

Przygotowani.
rrtykulu

2 Zaliczenie na podslawie

Moduł
kształcenia lV

Egzamin
licenciacki

2. Egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną

Na kursie III (ad /d',redn) słuchacze uczestniczą w seminarjum dyp|omowym i wyk|adach (w sumie minimum 80 godzin i 8 EcTs)
warunkiem z2końcfenia knrs! ad laurean jest a|iczenie z^jęć omf publikacja |ub przynajmniej potwierdzenie redaktora naczelnego o poz}tyMych recenzjach
i fakwa|ifikowaniu do druku anykułu naukowego rł cfŹsopiśmietzw. punktowanym'

Program sfudiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickie8o 20L9/2020

Program snrdiów został uchwalony na posiedzeniu Rady wydziału T€olo8icme8o UMK w dniu 25 kwietnia 20l9 roku'
(na a ydzialu (data posiedzenia rady wdzialu)

DZIEKAN
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