
 

 

TEOLOGIA - ROK IV -  rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy 
 

 

Lp. 

 

Godz. 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

1-2 

 

8.00-9.30 

Homiletyka fundamentalna, 

w. = 14 godz. (tylko WSD) 

Zajęcia od 7 X do 25 XI  

odbywają się WSD. 

ks. dr hab. S. Adamiak 

 

Egzegeza Nowego Testamentu – 

Corpus Paulinum  

i List do Hebrajczyków,  

ćw. = 14 godz. 

Zajęcia od 2 XII do końca semestru. 

ks. dr hab. D. Iwański, prof. UMK 

(aula) 

 

 

 

 

Egzegeza Nowego Testamentu – 

Corpus Paulinum  

i List do Hebrajczyków,  

w. = 28 godz. 

ks. dr hab. D. Iwański, prof. UMK 

(2) 

 

 

 

 

Teologia duchowości,  

w. = 28 godz. 

ks. dr hab. S. Suwiński, prof. UMK 

(aula) 

 

 

 

 

Liturgika szczegółowa  

(sakramenty i sakramentalia), 

w. = 14 godz. (wszyscy, zajęcia do połowy 

semestru); 

ćw. = 14 godz. (tylko WSD, zajęcia od 

połowy semestru) 

ks. dr hab. D. Brzeziński, prof. UMK 

(3a) 

 

3-4 

 

9.45-11.15 

Teologia dogmatyczna 

(Bóg Stworzyciel i łaska), 

w. = 28 godz. 

ks. dr S. Kunka 

(aula) 

Kościelne prawo małżeńskie 

(tylko WSD) 

w. = 14 godz. i ćw. = 14 godz. 

ks. dr hab. W. Kraiński, 

prof. UMK 

(55) 

Muzyka kościelna IV, 

ćw. = 14 godz. (tylko WSD) 

Zajęcia w godz. 10.30 - 11.15 

odbywają się w WSD 

ks. dr M. Klimek 

Katechetyka materialna i szczegółowa, 

w. = 28 godz. 

dr hab. B. Bilicka, prof. UMK 

(3a) 

 

5-6 

 

11.30-13.00 

 

Katolicka nauka społeczna,  

w.= 28 godz. 

ks. dr hab. W. Łużyński, prof. UMK 

(2a) 

 

Seminarium magisterskie, 

sem. = 30 godz. (tylko świeccy) 

dr hab. B. Bilicka, prof. UMK (43) 

ks. prof. dr hab. M. Mróz (15) 

ks. dr hab. K. Krzemiński,  

prof. UMK (37) 

  

Teologia moralna (aretologia moralna),  

w. = 28 godz. 

ks. prof. dr hab. M. Mróz 

(22) 

 

7-8 13.15-14.45     

 

9-10 

 

15.00-16.30 

 

   Seminarium magisterskie, 

sem. = 30 godz. (tylko świeccy) 

ks. dr hab. D. Brzeziński, prof. UMK 

(3a) 

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


