
  Plan zajęć na 28.11.2020 
Proszę zwrócić uwagę, na godziny rozpoczęcia i zakończenia wykładów!  

ROK I/II                                 STUDIA MAGISTERSKIE - TEOLOGIA OGÓLNA i KATECHETYKA  

 08.00 - 09.30 historia Kościoła - Starożytność ks. dr Henryk Małecki

 09.40 - 11.10 katechetyka fundamentalna ks. dr Michał Polny

 11.20 - 12.50 biblistyka ST i NT - introdukcja biblijna z elementami 
geografii i historii biblijnej

ks. dr Andrzej Tulej

                                                                 

 14.15 - 15.45 
 

język angielski rok 1 mgr Agnieszka Zdziech  
rok 2 mgr Lidia Lassota 

 ekumenizm  ks. dr Arkadiusz Szczepanik - Materiał do 

wykładu znajduje się na stronie 

internetowej AKW i na platformie MS 

Teams

 17.35 - 19.05 technologia informacyjna  dr Jakub Pach 



ROK III/IV                              STUDIA MAGISTERSKIE - TEOLOGIA OGÓLNA i KATECHETYKA  

 08.00 - 09.30 teologia dogmatyczna - charytologia 15 g. 

teologia dogmatyczna - pneumatologia 15 g.

ks. prof. Robert Skrzypczak 

 09.40 - 11.10 język łaciński (zajęcia dla roku IV)

mgr Katarzyna Majcherek 

 11.20 - 12.50 język łaciński (zajęcia dla roku IV) mgr Katarzyna Majcherek

                                                        

 14.15 - 15.45 

 

teologia pastoralna ks. dr Janusz Stańczuk

 15.55 - 17.25 biblistyka ST - księgi prorockie s. dr Judyta Pudełko PDDM

teologia dogmatyczna - eschatologia 15 g. 
               oraz 

Stan pośredni. Próba uzgodnienia eschatologii 
indywidualnej i uniwersalnej (mon.) 15 g.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek M a t e r i a ły 
d o 
w y k ła d ó w 
znajdują się 
na stronie 
internatowe
j AKW w 
z a k ł a d c e 
„ Z d a l n e 
nauczanie”

teologia dogmatyczna - sakramentologia ks. dr Maciej Raczyński-Rożek



ROK V/VI                                     STUDIA MAGISTERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA 
TEOLOGICZNO - KATECHETYCZNE

                              TEOLOGIA OGÓLNA             KATECHETYKA                       ROK I/II                                           

 08.00 - 09.30 teologia dogmatyczna - soteriologia 15 g.  ks. dr Krzysztof Szwarc  

          oraz 

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

teologia dogmatyczna (III) 15 g.  

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek  

Materiały do wykładu znajdują się na 
stronie internatowej AKW w zakładce 
„Zdalne nauczanie”. 

 09.40 - 11.10 SEMINARIUM MAGISTERSKIE: 
• duchowość chrześcijańska o. dr Marek Kotyński CSsR  
• historia Kościoła                 ks. dr Henryk Małecki  
• katechetyka                         dr Marzanna Dubińska  
• prawo kanoniczne              ks. prof. Tomasz Jakubiak – Chętni do uczestniczenia 

proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy kontakt@jakubiaktomasz.pl 
• teologia biblijna                  ks. dr Andrzej Tulej  
• teologia ogólna                    ks. prof. Robert Skrzypczak 

katechetyka fundamentalna 30 g. 

ks. dr Michał Polny 



 11.20 - 12.50 duchowość świeckich  

o. dr Marek Kotyński CSsR  

metodyka nauczania – ćwiczenia  

ks. dr Marcin Falkowski 

metodyka nauczania – ćwiczenia  

Studenci z 3 semestru 

dr Marzanna Dubińska  

Studenci z 1 semestru  

ks. dr Marcin Falkowski 

                                                           

 14.15 - 15.45 
 

teologia dogmatyczna - o wierze 
15 g. 

ks. dr Arkadiusz Szczepanik 
Materiał do wykładu znajduje 
się na stronie internetowej AKW 
i na platformie MS Teams 

Biblia a historia. Wybrane zagadnienia z 
historii biblijnego Izraela (mon.) 15 g.  

s. dr Judyta Pudełko PDDM 

teologia duchowości 15 g.  

 o. dr Marek Kotyński CSsR  

15.55 - 17.25 f i lozof ia chrześc i jańska - 
światopogląd chrześcijański 30 g.  

ks. dr Sławomir Szczepaniak 

psychologia rozwojowa – ćwiczenia 30 g.   

ks. dr Marcin Kłosowski 

psychologia rozwojowa –ćwiczenia 30 
g   

ks. dr Marcin Kłosowski  

 17.35 - 19.05 f i lozof ia chrześc i jańska - 
światopogląd chrześcijański 30 g.  

ks. dr Sławomir Szczepaniak 

psychologia rozwojowa – ćwiczenia 30 g.   

ks. dr Marcin Kłosowski 

psychologia rozwojowa – ćwiczenia 30 
g.   

ks. dr Marcin Kłosowski 



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

19.15-20.00 teologia fundamentalna 15 g. + 15 g. w 
formie e-learningu. 

ks. dr Andrzej Persidok 


