
Plan zajęć na 13.02.2021 
 

ROK I/II                                 STUDIA MAGISTERSKIE - TEOLOGIA OGÓLNA i KATECHETYKA 

 08.00 - 09.30 teologia duchowości  o. dr Marek Kotyński CSsR 

 09.40 - 11.10 liturgika Materiały do wykładu będą dostępne w formie 

nagrań na stronie AKW w zakładce Zdalne nauczanie 

ks. prof. Jan Miazek 

 11.20 - 12.50 historia kościoła - Średniowiecze ks. dr Henryk Małecki 

   

 14.15 - 15.45 
wprowadzenie do prawa kanonicznego z elementami 

prawa wyznaniowego  

ks. prof. Tomasz Jakubiak  

 

 15.55 - 17.25  patrologia  ks. prof. Józef Naumowicz 

 17.35 - 19.05 

 

język angielski mgr Agnieszka Zdziech  

mgr Lidia Lassota  

 

 

 

 



ROK III/IV                              STUDIA MAGISTERSKIE - TEOLOGIA OGÓLNA i KATECHETYKA   

teologia moralna życia społecznego ks. dr Michał Cherubin 

teologia dogmatyczna - eklezjologia  

teologia dogmatyczna - mariologia  

ks. prof. Józef Warzeszak  

 

biblistyka NT - pisma Pawłowe ks. dr Andrzej Tulej 

 

teologia fundamentalna - Objawienie  

teologia fundamentalna - chrystologia  

ks. dr Andrzej Persidok 

biblistyka NT - ewangelie synoptyczne  s. dr Judyta Pudełko PDDM 

język łaciński  mgr Katarzyna Majcherek  

język łaciński + 15 g. w formie e-learningu  mgr Katarzyna Majcherek 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROK V/VI                                    STUDIA MAGISTERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA 

TEOLOGICZNO - KATECHETYCZNE 

  TEOLOGIA OGÓLNA                   KATECHETYKA ROK I/II 

 08.00 - 09.30 

 

teologia biblijna 

ks. dr Leszek Rasztawicki 

katechetyka szczegółowa  

dr Marzanna Dubińska 

katechetyka szczegółowa  

dr Marzanna Dubińska 

09.40 - 11.10 SEMINARIUM MAGISTERSKIE: 

• duchowość chrześcijańska o. dr Marek Kotyński CSsR 

• historia Kościoła                 ks. dr Henryk Małecki   

• katechetyka                         dr Marzanna Dubińska   

• katechetyka                         ks. dr Marcin Falkowski  

• 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   

teologia moralna szczegółowa 

ks. dr Michał Cherubin  

 

11.20 - 12.50 teologia prawa (w. + ćw.)  

ks. prof. Tomasz Jakubiak  

 

teologia prawa (w. + ćw.)  

ks. prof. Tomasz Jakubiak  

 

katolicka nauka społeczna  

ks. dr Piotr Burgoński  

 

   



 14.15 - 15.45  Filozoficzne podstawy teologii – ks. 

prof. Ryszard Moń 

 

 

Filozoficzne podstawy teologii – ks. 

prof. Ryszard Moń 

 

 

psychologia ogólna  

ks. dr Marcin Kłosowski 

 

 15.55 - 17.25 

  

Starożytne korzenie współczesnej 

Europy  (mon.) 

ks. dr Piotr Kaczmarek  

 

psychologia osobowości – ćwiczenia    

ks. dr Marcin Kłosowski 

 

psychologia osobowości – ćwiczenia    

ks. dr Marcin Kłosowski 

 

17.35 - 19.05 Starożytne korzenie współczesnej 

Europy  (mon.)  

ks. dr Piotr Kaczmarek  

 

psychologia osobowości – ćwiczenia    

ks. dr Marcin Kłosowski 

 

psychologia osobowości - ćwiczenia     

ks. dr Marcin Kłosowski 

 

19.15 - 20.00 

 

 teologia dogmatyczna (II) 

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

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

 

 

 

 



ROK VI                                         STUDIA MAGISTERSKIE - TEOLOGIA OGÓLNA i KATECHETYKA   

09.40 - 11.10       seminarium magisterskie 

 przygotowanie egzaminu ex universa theologiae 

 przygotowanie pracy magisterskiej 

 


