
 

 

TEOLOGIA - ROK I - rok akademicki 2019/2020, semestr letni 
 

Lp. 

 

Godz. 
 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

1-2 

 

8.00-9.30 

 

 

 

Historia i geografia biblijna, 

w. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają co tydzień 

za wyjątkiem 6 IV. 

ks. dr hab. T. Tułodziecki, 

prof. UMK 

 (1a) 

Ogólna metodologia nauk  

z metodologią teologii, 

 ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 6 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(1a) 

 

 

 

 

Teoria poznania,  

w. = 14 godz., ćw. = 14 godz. 

ks. dr T. Huzarek 

(22) 

 

 

 

 

 

Historia filozofii 

średniowiecznej,  

w. = 28 godz. 

ks. dr hab. P. Roszak, prof. UMK 

 (1a) 

 

 

 

 

Ogólna metodologia nauk  

z metodologią teologii, 

 ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 16 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(22) 

 

 

 

 

Metafizyka,  

w. = 14 godz., ćw. = 14 godz. 

ks. dr hab. T. Dutkiewicz, 

prof. UMK 

(3a) 

 

 

3-4 

 

9.45-11.15 

 

 

 

Filozofia religii,  

w. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają co tydzień 

za wyjątkiem 6 IV. 

ks. dr hab. T. Dutkiewicz, 

prof. UMK 

(3a) 

Ogólna metodologia nauk  

z metodologią teologii, 

 ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 6 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(3a) 

 

 

 

Ogólna metodologia nauk  

z metodologią teologii, 

 ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 7 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

 (20) 

 

 

 

Muzyka kościelna I,  

ćw. = 14 godz. (tylko WSD) 

Zajęcia w godz. 9.45-10.30. 

ks. dr M. Klimek 

Zajęcia odbywają się w WSD.  

 

 

Lektorat języka łacińskiego II, 

lek. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają się co tydzień 

 za wyjątkiem 2 IV. 

ks. prof. dr hab. D. Zagórski 

(20) 

Ogólna metodologia nauk  

z metodologią teologii, 

 ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 2 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(20) 

 

 

 

Ogólna metodologia nauk  

z metodologią teologii,  

w. = 14 godz. 

Zajęcia w godz. 9.45-10.30. 

ks. dr hab. T. Dutkiewicz,  

prof. UMK 

(3a) 

 

5-6 

 

11.30-13.00 

 

 

 

Psychologia rozwojowa,  

w. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają się co 

tydzień za wyjątkiem 6 IV. 

ks. dr hab. W. Łużyński,  

prof. UMK 

 (1) 

Ogólna metodologia nauk  

z metodologią teologii, 

 ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 6 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(1) 

   Historia Kościoła w średniowieczu, 

w. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają się co tydzień za 

wyjątkiem 16 IV. 

ks. prof. dr hab. D. Zagórski 

(20) 

Ogólna metodologia nauk  

z metodologią teologii, 

 ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 16 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(20) 

 

 

W nawiasie podano nr sali na Wydziale Teologicznym. WSD = zajęcia tylko dla alumnów WSD; w. = wykład; ćw. = ćwiczenia; konw. = konwersatorium; lek. = lektorat 


