AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE
Studia magisterskie niestacjonarne w systemie blended-learning
Rok akademicki 2019/2020
Egzaminy i zaliczenia przedmiotów sesji III (wrześniowej) w trybie zdalnym
Rok I/II
Przedmiot
Etyka
Teoria poznania
Księgi prorockie
Historia Kościoła –
czasy najnowsze

Wykładowca
ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
ks. mgr lic. Przemysław Ćwiek
s. dr Judyta Pudełko PDDM

ks. dr Henryk Małecki

Forma
zal.
E
E
E

E

W jaki sposób?

Kiedy?

Test na platformie Testportal
Test na platformie Testportal
Test na platformie Testportal
Praca pisemna na jeden z wybranych tematów:
1. Kościół wobec systemów totalitarnych w świetle
dokumentów Stolicy Apostolskiej i przemówień papieskich.
2. Ruchy i wspólnoty po Soborze Watykańskim II w Kościele
katolickim w Polsce.
3. Prymas Wyszyński – mąż stanu i pasterz Kościoła w Polsce.

16 XI
16 XI
16 XI
Przesłać
mailem do 13
XI na adres
wykładowcy.

Rok III/IV
Przedmiot
Teologia moralna szczegółowa
– Etyka życia małżeńskiego

Wykładowca

ks. dr Maciej Miętek

Forma
zal.

W jaki sposób?

Kiedy?

E

Praca pisemna na jeden z wybranych tematów:
1. Współczesny kontekst kulturowy - szansa czy
zagrożenie dla przepowiadania katolickiej etyki życia
małżeńskiego i rodzinnego? Omów zagadnienie na
podstawie lektury adhortacji apostolskiej Jana Pawła II

Przesłać
mailem do 13
XI na adres
wykładowcy.

Familiaris Consortio o zadaniach rodziny
chrześcijańskiej w świecie współczesnym, z dnia 22
listopada 1981 roku.
2. Antykoncepcja jako wyraz praktycznego ateizmu
oraz zagrożenie dla dialogu małżeńskiego i
integralności rodziny chrześcijańskiej. Omów
zagadnienie na podstawie encykliki Pawła VI
Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie
przekazywania życia ludzkiego, z dnia 25 lipca 1968
roku.
3. Chrześcijańska wizja płciowości w kontekście
powołania do życia w sakramentalnym małżeństwie
oraz do życia w czystości pozamałżeńskiej. Spójność
etyczna płciowości chrześcijańskiej, przeżywanej na
wszystkich etapach życia ludzkiego, w każdym rodzaju
życiowego powołania.
Teologia pastoralna

ks. dr Janusz Stańczuk

K: Katechetyka młodzieży

dr hab. Grzegorz Grochowski

ZO

K: Metodyka katechetyczna

dr Marzanna Dubińska

ZO

T: Opowiadanie Marka
Ewangelisty o męce Jezusa

Ks. prof. dr hab. Roman
Bartnicki

E

E

Praca pisemna na jeden wybrany temat z zestawu tez
egzaminacyjnych.
Zaliczenie według warunków podanych w materiałach.
Zaliczenie ćwiczeń na podanych przez prowadzącą
zasadach.
Praca pisemna na jeden z wybranych tematów:
1. Proszę rozwinąć myśl, że dyskusja, czy Ostatnia
Wieczerza była ucztą paschalną, nie wpływa na
rozumienie istoty Eucharystii.
2. Proszę rozwinąć temat: Proces przed Sanhedrynem –
praworządność – bluźnierstwo – wyznanie
chrystologiczne.
3. Aktorzy sceny aresztowania Jezusa i motywy ich
działania.

Przesłać
mailem do 13
XI na adres
wykładowcy.
Do 13 XI
Do 13 XI

Przesłać
mailem do 13
XI na adres
wykładowcy.

Rok V/VI
Przedmiot
Teologia dogmatyczna –
Soteriologia

Patrologia

Wykładowca
Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Forma
zal.
E

E

W jaki sposób?
Odpowiedź na trzy przekrojowe tezy
umieszczone na platformie Testportal (czas: 1
godz.).
Praca pisemna na jeden z wybranych tematów:
1. Główne spory teologiczne w czasach Ojców
Kościoła – ich charakterystyka.
2. Ulubieni Ojcowie Kościoła - wybrać pięciu,
przedstawić ich rys biograficzny i naukę, oraz
uzasadnić swój wybór.
3. Złoty okres literatury patrystycznej uzasadnić nazwę, wymieniając największe
zasługi Ojców Kościoła tego okresu w
zakresie rozwoju teologii, egzegezy czy
duchowości.
Test na platformie Testportal.
Przez Skype’a (należy umówić się z
wykładowcą mailowo).

Kiedy?
16 XI

Przesłać
mailem do
13 XI na
adres
wykładowcy.

K: Psychologia osobowości ks. dr Marcin Kłosowski

E

16 XI

K: Historia wychowania

ks. dr Marcin Szczerbiński

E

T: Apologetyka totalna
wobec teologii
fundamentalnej

ks. dr Arkadiusz Szczepanik

E

Przez Skype’a (należy umówić się z
wykładowcą mailowo).

Do 13 XI

Seminarium magisterskie

ks. dr Janusz Stańczuk (teologia)
dr hab. Grzegorz Grochowski
(katechetyka)
i inni...

Z

Sam dokonam zaliczenia. Proszę mi tylko
podać mailem u jakiego promotora piszecie
pracę i na jaki temat.

Do 13 XI

Do 13XI

K – zajęcia dla specjalności katechetycznej
T – wykład dla specjalności „Teologia ogólna”
E – egzamin
ZO – zaliczenie na ocenę
Z – zaliczenie

Uwaga:
- Szczegóły dotyczące dostępu do testów na platformie Testportal i czasu egzaminów zostaną podane w późniejszym terminie.
- Praca pisemna, zastępująca egzamin, ma być pracą akademicką, mieć charakter naukowy, czyli m.in. powinna wykorzystać
przynajmniej kilka pozycji z literatury przedmiotu, co z kolei winno mieć odzwierciedlenie w przypisach i bibliografii. W każdym
przypadku wymagana objętość pracy wynosi: ok. 10000 znaków (ze spacjami).
- W przypadku niejasności pytania proszę kierować do poszczególnych wykładowców.

