
 

 

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

 

Lp. 

 

Godz. 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

1-2 

 

8.00-9.30 

Teologia dogmatyczna 

(pneumatologia, 

sakramentologia),  

w. = 12 godz. 

Zajęcia od 2 III do 6 IV. 

ks. dr S. Kunka 

(2) 

Teologia dogmatyczna 

(pneumatologia, 

sakramentologia),  

ćw. = 4 godz. 

Zajęcia odbywają się  

20 i 27 IV. 

ks. dr S. Kunka 

(2) 

Teologia moralna 

szczegółowa (zagadnienia 

bioetyczne), 

w. = 12 godz. 

Zajęcia od 3 III do 7 IV. 

ks. dr hab. Z. Wanat,  

prof. UMK 

(1a) 

Teologia moralna 

szczegółowa (zagadnienia 

bioetyczne),  

ćw. = 4 godz.  

Zajęcia odbywają się  

21 i 28 IV. 

ks. dr hab. Z. Wanat,  

prof. UMK 

(1a) 

 

 

 

 

Ekumenizm,  

w. = 12 godz. 

Zajęcia od 4 III do 8 IV. 

ks. dr hab.  

K. Krzemiński,  

prof. UMK 

(2a) 

 

 

 

 

Ekumenizm, w. = 16 godz. 

Zajęcia od 5 III do końca kwietnia. 

ks. dr hab. K. Krzemiński,  

prof. UMK 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia  

z historii sztuki  

i konserwacji zabytków,  

konw. = 28 godz. 

Zajęcia odbywają się  

w godz. 8.45-12.15. 

od 6 III do końca kwietnia.. 

dr hab. Janusz Krawczyk, 

prof. UMK 

 (1a) 

 

 

 

3-4 

 

9.45-11.15 

 

Teologia moralna 

szczegółowa (zagadnienia 

bioetyczne), 

w. = 16 godz. 

Zajęcia od 2 III do końca 

kwietnia. 

ks. dr hab. Z. Wanat,  

prof. UMK 

 (2a) 

Prawo kanoniczne 

 szczegółowe - karne 

w. = 14 godz., ćw. = 2 godz. 

(tylko WSD). Zajęcia od 3 III 

do końca kwietnia. 

ks. dr hab. W. Kraiński,  

prof. UMK 

Zajęcia odbywają się  

w WSD. 

 

 

 

 

 

 

 

Duchowość kapłańska, 

w. = 14 godz. (tylko WSD) 

Zajęcia od 5 III do 23 IV. 

ks. dr hab. S. Suwiński, prof. UMK 

Zajęcia odbywają się w WSD. 

 

 

5-6 

 

11.30-13.00 

Teologia dogmatyczna 

(pneumatologia, 

sakramentologia),  

w. = 16 godz. 

Zajęcia od 2 III do końca 

kwietnia. 

ks. dr S. Kunka 

(2) 

Seminarium magisterskie, 

sem. = 30 godz.  

dr hab. B. Bilicka,  

prof. UMK (43) 

ks. prof. dr hab. M. Mróz (15) 

ks. dr hab. K. Krzemiński,  

prof. UMK (gabinet ks. 

dziekana) 

  

7-8 13.15-14.45      



 

 

 

9-10 

 

15.00-16.30 

 

 

 

 

 

Teologia dogmatyczna 

(pneumatologia, 

sakramentologia),  

ćw. = 10 godz. 

Zajęcia w wymiarze  

2 godz. odbywają się  

2 III i 9 III. 

Zajęcia w wymiarze  

1 godz. odbywają się 

od 16 III do końca kwietnia, 

ks. dr S. Kunka 

(2) 

Teologia moralna 

szczegółowa (zagadnienia 

bioetyczne),  

ćw. = 10 godz. 

Zajęcia w godz. 15.00-16.30 

odbywają się 3 III i 10 III. 

Zajęcia w godz. 15.00-15.45 

odbywają się 

od 17 III do końca kwietnia, 

ks. dr hab. Z. Wanat, 

 prof. UMK 

(1a) 

Prawo kanoniczne  

szczegółowe – karne,  

ćw. = 6 godz. 

(tylko WSD). Zajęcia w godz.  

15.45-16.30 odbywają się 

od 17 III do końca kwietnia, 

ks. dr hab. W. Kraiński,  

prof. UMK 

Zajęcia odbywają się  

w WSD. 

  

 

 

 

Seminarium magisterskie, 

sem. = 30 godz.  

ks. dr hab. D. Brzeziński,  

prof. UMK 

(3a) 

 

11 16.30-17.15  Prawo kanoniczne  

szczegółowe – karne,  

ćw. = 4 godz. 

(tylko WSD). Zajęcia 

odbywają się  

od 17 III do 7 IV. 

ks. dr hab. W. Kraiński,  

prof. UMK 

Zajęcia odbywają się w WSD 

   

 

Wykład fakultatywny – ks. dr Andrii OLIINYK (Ukraina) 

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


