
Program studiów podyplomowych w zakresie teo|ogii reaIizowanych w Toruniu

ogólna charaktcrystyka studiów podyplomowych

wydział prowadz4cy studia podyplomow€: Wydział Teologiczly

Nazwa studiÓw podyp]omowych: Stlrdia podyplomowe w zakresie teologii

Nazwa studiów pod}pIomowych w j '  ansiekkim: PoslBraduare sfudies in ńeo|o8y

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7

4 (ad licentian) + 2 (ad la tean)

Lączna |iczba godzin zajęć dydaktycaych: 32O (ad licentim, + &o (ad laurcom)

Lączna |iczba punktów ECTS: 32 (ad licenlian, + 8 (ad laurelm)

cel studiów
podyplomowych:

Działania 1ub zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca
kwaljfikację'

Na st'rdia podyp|ornowe może być przyjęta osoba' któm posiada lytuł fawodowy magistra
rcologii (etap pierwszy: a/ /lĆ?ń/'?D) i slopień naukowy magistra licencja|a teologii (etap

Słuchacze pogłębiają swą wi€dzę teologiczlą i zdobywają umiejętności metodycfnej pracy
naukowej' Sfudia pozwalają podnieść kwalifikacj€ fawodowe t€ologów i uzyskać
świadeclwo ukończenia studiów podypIomowycb oraz stopicń akad€micki licencjata, który
według konst},tucji apostolskiej /e/lalis Gaudiuh lpra\\nia do wykładania \,v wyższym
s€ninarium duchownym lub szkol€ równorzędnej'
Celem sludiów podyplomowych jest pomanie światowego dorobku w dziedzinie nauk
teologicanych' a takfe rozwinięcie umiejętności zawodotrych pozwalających na
uczestnictwo w dziala]ności badawczei na arenie oeólnoDo|skiei.

Uprawnienia związanc z posiadaniem kwali|*ac||'

Absolw€nci studiów podyp|omowych powinni być zdo|ni ucz€stnicryć w badaniach
naukowych i w}ączać się w pracę zespolów badawcrych w zakresic nauk teolo8icaych.
Na za}ończenie pierwszego etapu sfudiów (a/ /żen|ian) na pods|awie przedslawion€go
samodzielnie przygotowan€8o artyku|u naukowego pozytywnie ocenionego pod wzg|ędem
naukowym przez promotora jako gotowego do publikacji (bez koni€ €zności publika€ji w
piśmi€ nauko\łrym punktowanym)' który spełnia wymogi publikacji naukowej z fakresu
nauk teo]ogicanych, absol\łent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów



Artykuł naukowy slanowi podstawę ubiegania się o tytuł ]icencja1a teologii. w ce]u
ufyskania tego lytulu wymagane jest z|ożcnie odpowiedniej dyseńacji licencjack'ej oraz
zaliczenie eBz^minów i ufyskanie zaliczćń pżedmiotów określonych programen studiów
zaliczeni€ picrwszego elapu studióq przedstawienie artykułu naukowego i pozytywna
ocena pracy licencjackiej stanowią warunek przysĘpienia do c8z'minu licencjackiego,
składanego w formic ustnej pżed komisją porłołaną pruez Radę Dyscyp|iny'
zgodnie z konstytucją apostolską l/efi7aliJ Caudi n abso|wen|' etapu pierwszcgo (dd
Iicentiam) lzysku')e sropień naukowy lic€ncjata teologii (|zw. liccncjal kości€lny)' stopień
lenjest w}magaly do kontynuacji studiów 1cologicnych na e|apie drułin dd laurean'
warunkiem ukończenia drugiego etapu studiów podyplomo\łych (ad laureaft) jest
faliczenie dwóch semestrów (w semestrzc: s€minarjum dyplornowe i 20 godzin w}branych
wykładów w sumic 8 ECTS) oraz pub|ikacja lub przynajmniej pŹ€dslawienie
potwierdzenia wydan€8o przez redaktoE nacze|ne8o o zakwalifikowaniu do druku artykułu
naukowego w czasop.śmi€ teologicĄym lzw' punkowanym'
Na tej podstawie Abso|went uzysku.je zaświadczenie ukończenia stud'ów a/ /al,łea,ż (w
t€rminologii kościeln€j . cyk|n Irzeciego ad laurean) podpisane Przcz Dzi€kana Wydziału
Teologiczn€go' Zaświadczenie ma walor wyłącznie kanoniczny' stanowi waru\ek sine quą
l'o|, ubieAania się o obłarcie prfewodu doktorskieso 'r dziedzinie nauk leolosjcznvch'

Zapolźebowani€ na kwa|if'kację' przcdslawione w kontekście
trendów na rynku pmcy' rozwoju nowych l€chnologii' potŹcb
społecaych' strat€8ii rozwoju knju |ub re8ionu

stud ia podyplomowc wpigują 5ię w służbę pofnanjaprawdy. Pozwalają gruntowniej poznać
naukę katolicką opadą na objawieniu Bożym- Pomagają w rozwiązywaniu problemów
współczesncgo cz|owieka w ślYietle objaw ienia Bof€go. Zgodn.ezzasadą' Że wiara i rozum
są jak dwa skrryd|a, na których duch |udzki wznosi się do kontemp|acji prawdy (pot. Jan
Paweł II, EncykIika F'les ur 'arjo, nr l), studia pomagają w nawiqzywaniu dialogu z |udźmi
róznych religii, kultur i światopoBlądów. są formą podni€sienia kwalifikacji zawodowych
katechetów i nauczvcieli r€lisii.

MoŹliwości wykorzystania kwa|ifi kacji.

sludia Ślanowią fbrmę ksŹałcenia uslawiczn€go wymaganego dla duchowieńslwa
i katechelów świeckich' Umożliwiają podnicsicnie kompetencjj zawodo*ych absolwentów
studiów leologicznych' w organizacji i prorładzeniu studjów podyplomorłych wydział
Tco|ogicmy wspólpfacuje z wydzia|ami Formacji Kap|aliskiej, wydziałami
Katechetyca|ymi i wydziałami DuszPasterskimi Kurii Diecezjalnych w Pe|p|ini€, Toruniu
i włocławku.

Odniesienie do kwalifilacji o zblizonym charaktcrTe. studia podyplomowc w fakresie teologii mają odniesienic do różnych form podnoszenia
kwalifikacji zawodo\łych przez nauczycielj szkół podstawo\ł}ch i średnich, pracowników
instytucii związanych z dziedzictweń kulturv chrz€ściiańskiei'

Efekty uczcnia się d|a sludiów podyplonowych w zakresie t€ologii

Sylnbol Po ukończcniu studiów podyp|omo$ych lbso|v,ent osiqgs naslępujące efckty ucz'nia się:

EUS W01 zna i rozumie w pogłęb;onym Śtopniu główne nuńy naucfania teologicznego na świecie obejmując€ podstawy teoretycae i szczegółowe zagadnlcn'a
ofaz głó.\łne lTendy rozwojow€ nauk teologicznych w zakesie wybranej specializacji studiów podyplomowych (P7s wG)



EUS W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu t€orię oraz zaawansowaną m€lodologię i terminologię badań teologicaych ze sfczegóInyn uwzględnienicm
wYbranei sDecializacii (P7S WG)

EUS W03 zna i fozumie w poglębionym stopniu zasadnicze zagadnienia Niąz,ne z obecnością Kościoła we wspó|czesnym świecie orazekonomiczne i prawne
uwarunkowania działalności naukowei (P7s wc/wK)

umi€jętności

EUS UOI polrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania i formułowania rozwiązań problemów badawczych z dzi€dziny nauk
teoloaicznych (P7S Uw)

trus u02 potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sf€ry społecznej komunikując się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorcólv i prowadzić dyskus,ję na tematy t€oloBiczn€
(P7S UK,/[TO)

EUS UO3 potfafi kierować pra€ą zcspolu' planować i realizować swój rozwój naukowy oraz ukierunkowywać innych w proc€sie rozwojU (P7S-UU)

kom pet€ncje spo|€czne

EUS KOI jest golów do krytycznej oceny dorobku nauk teo|ogicaych' któr€ by' przedmiotemjego specjalizacji oraz aaczenia wiedzy w procesie diagnozowan.a
irouliazvwania Droblemów (P7s KK)

EUS KO2 jest gotów do iniciowania działań na rzecz dobra wspólnego (P7s.Ko)

EUS KO3 .jest golów do podrrz}łnywania i rozł'łania etosu środowisk teologicznych oraz ucz€stniczenia w różnorodnych formaclr życia kulturalnego (P7S-KR)

Modu|v kszla|cenia wraz zzak|adanvmi efcktami ucz€nia sie

Moduty
kształcenia

Przedmiory
Liczba

punktów
ECTS

charaktęr zajęć
(teoretycznc/
praktyczne.)

't tP

Zakładane efekty uczenia się
Formy i metody kształcenia,
zapewniające osiągnięcie

efektów uczenia się

SPosób weryfikacji
zakładanych efektów
uczenia się osiąganych

Drzez glcnaśza
Moduł
ks4ałcenia l

Teologia
historyszna

L Problemy,

teoloAii bibliin€ i

2 T

w1: słuchacz zna istotne elemcnty światowego
dorobku nauk teolo8iczlych oraz g|ówne trendy
rozwojow€ w zakresie teologii historyca|ej

w2: s}uchacz ̂a zŹsadnicz€ dylematy
współcz€snej cywiIizacji' w której rozwila się
reo'og'a

UmiejętnościI
Ul: Potsafi dokony'Jvać analizy i syntęzy
świalowcgo i krajowego dorobku naukowe8o
w zakesie leologii biblijnej omz identyfikować

wykład Egzamin oraz kolokwium
na podstawie wcześni€j
okeślonych kryteriów w
sybalusie umicszczonym
w USOS

W wypowiedziach
uwzględnia kontekst
rozwoju światowego
dorobku oraz główne

Stuchacz samodzielnie
posarkuje gromadzi i
ana|izuje |iterafurę

2. wykład
monograficzny
z teotogii
historvcaeil

I T

3. wykład
monograficay
r teologai
historvczn€iII

T



4. s€minarium
dyplomowe I

2 i rozwiązywać problemy badawcze
wykorzystljąc wiedzę fróżnych dziedzin nauki

U2: Potrafi upowszechniać wyniki swo'ch badań
w formach populamych

U3: Polrafi organizować ; realifować
przedsię\łzięcia badawc/e doD czące swiatosego
dfiedzictwa i głównych problemów
teologicmych

Konp€tencj€ spoleczn€|
Kl: Jest gotów do podejmowania badań
z zakesu nauk teologiczlych obejmujących
teologię bjstoryczną

naukową wykorzysfując
współczesn€ bazy deych
oraz Morzy synrczę
wiedzy w trakcie
ko|okwiów c4
pżygorowując publikacj€

5- Seminarium
dyplornowe II

f

6. Seminarium
dyplomowe lll

2.

wypowiada się na tematy
t€ologiczn€ uczestnicz4c w
dyskusji na wykładzie, w
trakci€ seminarium'
pżygolowując publikacje
populame do różnych

otganifuje zespół
st dencki.którypodejmuje
badania nad int€resującym
iclr wybranym problemem
w zakr€si € ślviatowego
dorobku teologiczrego

ZełaszA wartościowe
problemy w kontaktach

7. Seminariun
dyplomowe lV

).

Moduł
kształcenia II

Teologia

L Problemy,
światowy

trendy

i€ologii
Iundamentalnej

2
wl: Słuchacz ara istotn€ elemenry światowego
dorobku nauk teologicalych oraz główne trendy
rozwojowe w zakr€sie teologii systenrarycznej

w2: słuchacz Z]a zasadnicze dy]ematy
\łspółczesne.j c)'wiljzacjj' w której rozwła się
leologla

Wykład Eszamin oraz kolokwium
na podsta.\łie wcześnjej
okeślonych kr}'terjów
w sybalusie
umieszczonym w USOS

W wypowiedziach
uwzględn;a kontekst
rozwoiu światoweAo



dorobku oraz główne

sluchacz samodziclnie
poszuku.ie gromadzi i

naukową wykożystując
wspólczes[e b5zy danych
oraz tworzy synlezę
wiedzy w trakcie

przy8otowując pub|ikacj€

Wypowiada się na tenMly
teologiczne uczestn icfąc w
dyskusji na wykładfie' w

przygotomjąc publikacje
popularne do różnych

organizuje zcspó|
slud€ncki, który podejmuje
badania nad int€resującym
ich wybranym problemem
w zakresie światowego
dorobku t€ologicaego

Zg|asza wartościowe
probl€my w kontaklach

Umi€jętności:
Ul: Potrafi dokonywać analizy isyntezy
śv/iatow€go i krajowego dorobku naukowe8o w
zakesie teologii systcrnatycaej orar
identyfikować i rozwiązywać probl€my
badawcze wykorzystując wiedzę z różnych
dziedzin nauki

U2: Potraf i  upowszechniac !v}nikiswoich badań
w formach populamych

U3: Potrafi organizować i rea|izować
przedsięwzięcia badawcze dotyczące światowego
dziedzictwa i głównych problemów
teologicznych

Komp€tencj€ spolecznc:
Kr: Jest gotów do podejmowania badań z
zakresu nauk t€o|ogicznych obejmujących
teo|ogię fundamenta|ną i dogmatyczną

2. Problemy,

teologii
moraln€j
i duchowości
3. wykład
monograficzny
zteologii

5. Seminar'um

lomow€ III
7. S€m'nanum

w \Yypowreozracn
uwzAlędnia kontekst

Egzamin oraz kolokwium
na podstawie wcześniej
określonych kryteriów

umieszczonym w USOS

W \wDowiedziach

w1; słuchacz zna istotn€ €l €menly świalowego
dorobku nauk leologicznych oraz głównc kendy
rozwojow€ w zakr€si € teo|ogii praktycznej

W2: Sluchacz ara zasadnicze dylematy
współczesn€j cywiliz'cji' w kórej rozwija się

L Problemy,

tr€ndy

teologii

Moduł
kształc€nia IlI

Tcologis
praktyczns



2' wykład

zteologi i

T

Uni€jłtności:
Ul: Potrafi dokon)ryać analify i synt€zy
światowego ikrajowego dorobku naukowe8o w
zakrcsie |eologii prakrycznej orau ideDtyfi kować
i rozwiązywać problemy badawczc
wykorzystljąc wi€dzę z tóznych dfiedzin nauki

|  2:  PorrJf i  . r foui/c l l1 .dc s ln iNrswoich brdan
w formach populamych

U3: Potrafi organizować i rea|izować
przedsięwf ięcia badawcze dotyczące światowego
dficdzic1wa i głównych problemów
lcologicznych

Kompet€ncje spo|ccznc:
Kl: Jest gotów do podejmowania badali
z zakresu nauk teo1ogicmych obejmujących

rozwoju światowego
dorobku oraz głównc

słLlchacz samodfieLnie
poszukuje gromadzi
ianalizuje literaturę
naukową wykorrystu]4c

3.  Wyklad
monograficzny
z teologii
Draktvcznei Il

T

4. wyklad
monograficzny
z tcologii
praktyczneilll

t' wspołcfesn€ bazy danych
ońf lwo|4 syntefę
lviedzy w trakc'e
ko|okwiów czy
przygotowujEc Publikacje

wypowiada się na tematy
teologlczne uc7-csrnlcząc w
dyskus,ji na wykładzie' w
trakcie scminarium,
prz}gotowując publikacje
populame do róaych

organizuje zespół
studencki' który podeJmuje
badaDia nad inter€sującym
ich wybranym problemcm
w zakr€sie śwjatowego
dorobku teologicznego

Zz|as7'a wartościowe
problemy w kontaktach

5. Scminarium P

6. Seminar ium 2

7. Seninarium
dvDlomowe III

2 P

8. Seminarium 2

Moduł
ksztalcenia lV

wykład

Wvdziału

I T
w1: Słuchacz zna istotne elementy Ślviatowego
dorobku nauk teologjcarych oraz ich główne

Egzamin na podstawie
wcześnjej określonych
kryterjów w sybalusie
umiesz-czonvm w USOS



wyklady |wykŁd ]1
gościnne - zaproszonego l
risi ins lprofesora spoza | .
prullesot lwydziatu l

T w2: słuchacz z1a zasadnicfe dylematy
współczesn€j c)'wilizacji' w któr€j rozwija się
t€ologla

Umi€jętności:
Ul: Potrafi dokon}'wać analizy isyn|ery
światowego i kajowego do.obku naukowego
w zakresie nauk teologicznych oraz
jdentyilkować i rozwiązywać problemy
badawcze \łykorzystując wiedzę z różnych
driedzin nauki
U2: Polrafi upowszechniać wyniki swoich badań
w fonnach populamych
U3: Potrafi organizować i realizować
przedsięwf ięcia badawcz€ dotycf4c€ światow€go
dziedzictwa i głównych prob]emów
teologicznych

Kompet€ncj€ społeczn€:
Kl: Jest gotów do podejmowania badań
z rakesu nauk teologjcanych

W wypowiedziach
uwzględnia kont€kst
Iozwoju światowego
dorobku oraz główne

słuchacz samodzielnie
poszukuj€ gromadzi
i analizuje literaturę
nautową wykorzystując
wspólcz€sne bary danych
oraz rworzy synlefę
wiedzy w trakcie
kolokwiów c4
przygotowując publikacje

Wypowiada się na tematy
teologiczne uczestnicząc w
dyskusji na wykładzie'
przygotowując publikacje
populame do róznych

organizuje zespół
studencki, który podejmule
badania nad inleresującym
ich wybranyn problemem
w zakesie światowego
dorobku t€ologicalego

zE|asz^ wartościow€
problemy w kontaktach

Moduł
ksfałc€nia V

Konfer€ncja

Konf€rencja I T
wl: w oparciu o główne trendy rozwojowe
w akresie nauk teologiczly€h prrygotowuje
i przedstawia wystąpienia na konferencji

wykład Trafnie wybi€ra mjejsca
upowszechnienia swoich

Konferencja
naukowa II

I T

Konfer€ncja
naukowa lrI

l T



Konferencja Umiejętności:
U|: Umie przygotować i zaprezentować wyniki
podejmowanych przez siebi€ badań
na konferencji krajowoj

Komp€tencjc społeczne:
Kl: Jcst golów do współpracy w zakresie
wvmiany wicdfY i doświadczeń naukowvch

Potwierdzenie zgłoszenia
na konferencję przez
organ izatora

Podejmuje łspólpracę
z pracownikami nauki
i ośrodkami rcoIoeicavmi

Moduł
kształcenia vl

Prrygotowa nie
artykulu

2 Zaliczenic na podstawie
recenzj inaukowej

Moduł
ksaałcenia VII

Egz3min
Itccncjacki
(tzrv.liccncjat
rzymski/kr non i

z Egzamin przed Komisją
Egfaminacyjną

Na kunie III (ad /a,reon) sluchacze uczeslniczą w seminar'um dyp|omowym i wykładach (w sumi€ minimum s0 Bodzin i 8 EoTS)
warunkiem zakończ€nia kxrsu ad laurcan Jest zaliczenie zajęć oraz publikacja lub Przynajmniej potwierdzeni€ redakora naczeln€go o pozytywnych r€c€nu.jach
i zakwalifikowa iu do druku afiykułu naukowego w czasopiśmie tzw. punktowanym'

Pro8ram studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2020/202l

Program studiów został uchwalony na posiedfeniu Rady Wydziału Teologicalego w dniu 29 maja 20]9 r. 
DZ|EKAN
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