
 

 

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

 

Lp. 

 

Godz. 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

1-2 

 

8.00-9.30 

 

 

 

 

 

Lektorat języka  

łacińskiego IV,  

lek. = 28 godz. 

o. dr hab. M. Paczkowski, 

prof. UMK 

(aula) 

 

 

 

Język angielski,  

lek. = 30 godz. 

grupa 2094 

dr A. Olkiewicz – Mantilla 

(1) 

Etyka,  

w. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają się co tydzień  

za wyjątkiem 8 IV. 

ks. dr hab. T. Dutkiewicz,  

prof. UMK 

 (3a) 

Historia filozofii współczesnej, ćw. 

= 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 8 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(3a) 

Historia Kościoła  

w dobie współczesnej,  

w. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają się co 

tydzień za wyjątkiem 2 IV. 

ks. prof. dr hab.  

D. Zagórski 

 (3a) 

Historia filozofii 

współczesnej,  

ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 2 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(3a) 

 

 

 

Historia filozofii 

współczesnej,  

ćw. = 4 godz. 

Zajęcia odbywają się  

3 IV i 17 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

 (20) 

 

3-4 

 

9.45-11.15 

 

 

 

 

 

Egzegeza Starego 

Testamentu – księgi 

historyczne,  

w. = 28 godz. 

ks. dr hab. T. Tułodziecki, 

prof. UMK 

 (1a) 

 

 

 

Egzegeza Starego Testamentu – księgi 

historyczne,  

ćw. = 14 godz. 

Zajęcia od 3 III do 21 IV. 

ks. dr hab. T. Tułodziecki, prof. UMK 

(2) 

 

Historia filozofii współczesnej,  

w. = 14 godz. 

Zajęcia od 5 V do końca semestru. 

ks. dr T. Huzarek 

(2) 

Muzyka kościelna II,  

ćw. = 14 godz. (tylko WSD) 

Zajęcia w godz. 10.30-11.15. 

ks. dr M. Klimek 

Zajęcia odbywają się w WSD.  

 

Historia filozofii współczesnej, ćw. 

= 2 godz. 

Zajęcia w godz. 9.40-11.10 

odbywają się 8 IV i 15 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(3a) 

Etyka biblijna,  

w. = 15 godz. 

Zajęcia od 5 III do 30 IV, 

ostatnie zajęcia  

tylko w godz. 9.45-10.30. 

ks. dr hab. D. Iwański,  

prof. UMK 

(2) 

Liturgia godzin,  

w. = 14 godz. (tylko WSD) 

Zajęcia od 30 IV  

do końca semestru, pierwsze 

zajęcia tylko  

w godz. 10.30-11.15.  

Uwaga! 1 godz. do 

odpracowania w terminie 

uzgodnionym z wykładowcą. 

ks. dr hab. D. Brzeziński,  

prof. UMK 

Zajęcia odbywają się  

w WSD. 

 

 

 

 

 

Język niemiecki,  

lek. = 30 godz. 

grupa 213 

mgr J. Markowska 

Zajęcia w SPNJO, sala 10. 



 

 

 

5-6 

 

11.30-13.00 

 

 

 

 

Filozofia Boga,  

w. = 28 godz. 

ks. dr hab. T. Dutkiewicz, 

prof. UMK 

 (3a) 

Religiologia,  

ćw. = 14 godz. 

Zajęcia od 3 III do końca kwietnia,  

za wyjątkiem 7 IV. 

ks. mgr Sz. Kasprzak 

 (aula) 

Historia filozofii współczesnej,  

ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 7 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(aula) 

 

 

Język niemiecki, lek. = 30 godz. 

grupa 213 

mgr J. Markowska 

Zajęcia w SPNJO, sala 10. 

Religiologia,  

w. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają się co 

tydzień za wyjątkiem 2 IV. 

ks. prof. dr hab. J. Perszon 

(16) 

Historia filozofii 

współczesnej,  

ćw. = 2 godz. 

Zajęcia odbywają się 2 IV. 

ks. mgr lic. M. Oleksowicz 

(16) 

 

 

Język angielski,  

lek. = 30 godz. 

grupa 2094 

dr A. Olkiewicz – Mantilla 

Zajęcia w SPNJO,  

sala 12. 

 

Wykład fakultatywny – ks. dr Andrii OLIINYK (Ukraina) (specjalność kapłańska – 1 wykład fakultatywny; specjalność kat.-past. – 2 wykłady fakultatywne) 

 
W nawiasie podano nr sali na Wydziale Teologicznym; w. = wykład; ćw. = ćwiczenia; konw. = konwersatorium; sem. = seminarium; lek. = lektorat. 


