
  Plan zajęć na 17.10.2020  
Ze względu na epidemię koronawirusa oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażeniem została podjęta decyzja, żeby w czasie przerw 
ograniczyć do minimum możliwość kontaktu różnych grup studentów. Z tego samego powodu Msza Święta dla Studentów studiów 
magisterskich i podyplomowych będzie odprawiana o godzinie 12:30 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (par. Bł. Edwarda 
Detkensa spośród Stu Ośmiu Męczenników w Lesie Bielańskim – przy bramie wjazdowej UKSW). W związku z tym uległy zmianie godziny 
rozpoczęcia i zakończenia wykładów.   
 

Proszę zwrócić uwagę, na godziny rozpoczęcia i zakończenia wykładów! 
 

ROK I/II                                 STUDIA MAGISTERSKIE - TEOLOGIA OGÓLNA i KATECHETYKA   SALA 

 08.05 - 09.30 historia Kościoła - Starożytność ks. dr Henryk Małecki 15 

 09.35 - 10.55 katechetyka fundamentalna  ks. dr Marcin Falkowski       15 

 11.00 - 12.25 biblistyka ST i NT - introdukcja biblijna z elementami 

geografii i historii biblijnej 

ks. dr Andrzej Tulej 15 

 12.30 – 13.20                                                                 MSZA ŚWIĘTA  

 14.25 - 15.55 

  

język angielski 
mgr Lidia Lassota  15 

 16.05 - 17.35  ekumenizm  ks. dr Arkadiusz Szczepanik   15 

 technologia informacyjna zajęcia w formie e-

learningu  

 dr Jakub Pach   

 

 

 



ROK III/IV                              STUDIA MAGISTERSKIE - TEOLOGIA OGÓLNA i KATECHETYKA   SALA 

 07.50 - 09.20 teologia dogmatyczna - charytologia 15 g. 

teologia dogmatyczna - pneumatologia 15 g. 

ks. prof. Robert Skrzypczak 

 

18 

 09.25 - 10.50 teologia dogmatyczna - eschatologia 15 g. 

               oraz 

Stan pośredni. Próba uzgodnienia eschatologii 

indywidualnej i uniwersalnej (mon.) 15 g. 

 

ks. Dr Maciej Raczyński-Rożek 

 

18 

 10.55 - 12.20 teologia dogmatyczna - sakramentologia ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 18 

 12.30 - 13.20                                                        MSZA ŚWIĘTA  

 14.05 - 15.35  teologia pastoralna ks. dr Janusz Stańczuk 18 

 15.45 - 17.15 biblistyka ST - księgi prorockie Ks. dr Mateusz Wyrzykowski   18 

 17.25 - 18.55 język łaciński (zajęcia dla roku III) mgr Katarzyna Majcherek  18 

 19.05 - 19.50 język łaciński 15 g. (zajęcia dla roku III) mgr Katarzyna Majcherek  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROK V/VI                                     STUDIA MAGISTERSKIE 
PODYPLOMOWE STUDIA 

TEOLOGICZNO - KATECHETYCZNE 

                              TEOLOGIA OGÓLNA             KATECHETYKA                       ROK I/II                                            

 08.00 - 09.25 

 

teologia dogmatyczna - soteriologia 15 g.  ks. dr Krzysztof Szwarc  

          oraz 

Jezus Chrystus jedyny pośrednik zbawienia (mon.) 15 g. 

sala - 19 

liturgika 15 g.  ks. prof. Jan Miazek  

sala - Aula 

09.30 - 10.50  SEMINARIUM MAGISTERSKIE: 

• duchowość chrześcijańska o. dr Marek Kotyński CSsR – sala senacka  

• historia Kościoła                 ks. dr Henryk Małecki – sala 4  

• katechetyka                         dr Marzanna Dubińska – sala 9  

• prawo kanoniczne              ks. prof. Tomasz Jakubiak – Chętni do uczestniczenia 

proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy kontakt@jakubiaktomasz.pl 

• teologia biblijna                  ks. dr Andrzej Tulej – sala 16  

• teologia ogólna                    ks. prof. Robert Skrzypczak – sala 8   

katechetyka fundamentalna 30 g. 

ks. dr Michał Polny 

sala – Aula 

 
 

10.55 - 12.20  duchowość świeckich  

o. dr Marek Kotyński CSsR  

sala 19 

 

metodyka nauczania – ćwiczenia  

ks. dr Marcin Falkowski – sala – Aula 

(balkony) 

metodyka nauczania – ćwiczenia  

Studenci z 3 semestru 

dr Marzanna Dubińska – sala św. Józefa 

Studenci z 1 semestru  

ks. dr Marcin Falkowski – sala - Aula 

 12.30 – 13.20                                                           MSZA ŚWIĘTA                                                         (liturgika) 



 14.15 - 15.45 

 

Katechizm Kościoła Katolickiego 

- modlitwa 15 g.  

o. dr Marek Kotyński CSsR  

sala - 19 

metodyka nauczania – ćwiczenia 15 g.  

ks. dr Marcin Falkowski – sala - Aula 

(balkony)  

 

metodyka nauczania – ćwiczenia  

Studenci z 3 semestru 

dr Marzanna Dubińska – sala św. Józefa 

Studenci z 1 semestru  

ks. dr Marcin Falkowski – sala - Aula 

15.55 - 17.25 Filozoficzne podstawy cywilizacji 

chrześcijańskiej (mon.) 30 g. 

ks. dr Piotr Kaczmarek – sala - 19 

psychologia rozwojowa – ćwiczenia 30 g.   

ks. dr Marcin Kłosowski – sala - Aula 

(balkony)  

psychologia rozwojowa –ćwiczenia 30 g   

ks. dr Marcin Kłosowski – sala - Aula 

 17.35 - 19.05 Filozoficzne podstawy cywilizacji 

chrześcijańskiej (mon.) 30 g. 

ks. dr Piotr Kaczmarek – sala - 19 

emisja głosu 30 g. 

mgr Monika Nowogrodzka – sala - Aula 

emisja głosu 30 g. 

Studenci z 3 semestru 

mgr Anna Kędziora – sala św. Józefa 

Studenci z 1 semestru  

mgr Monika Nowogrodzka – sala - Aula 

 19.15 - 20.00 

  

  
teologia fundamentalna 15 g. + 15 g. w 

formie e-learningu. 

ks. dr Andrzej Persidok – sala - Aula 

       Spotkania z koordynatorem praktyk zawodowych dr Marzanną Dubińską, według ustalonego harmonogramu.  

Msza Święta w kościele (dla Studentów studiów magisterskich i podyplomowych) – celebrans:  

 

Studium Małżeństwa i Rodziny 2 – sala 7 

Studium Małżeństwa i Rodziny 3 – sala 5 

Teologia dla zabieganych – kaplica domu rekolekcyjnego  

Msza Święta dla Słuchaczy Teologii dla zabieganych w kaplicy domu rekolekcyjnego, według ustalonego harmonogramu 


