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Teologia
Opis kierunku
Celem studiów teologicznych jest przede wszystkim intelektualne pogłĊbienie swojej
wiary, jak równieĪ rzetelne przygotowanie siĊ do pełnienia właĞciwej sobie posługi
w KoĞciele, czy to jako prezbiter, osoba konsekrowana czy Ğwiecka. Zdobyta wiedza
teologiczna połączona z formacją duchową pomaga równieĪ lepiej rozumieü
mechanizmy Īycia społecznego z perspektywy Ğwiatopoglądu chrzeĞcijaĔskiego.
Poprzez studia teologiczne nabywa siĊ gruntownej wiedzy teologicznej z elementami
filozofii i biblistyki, jak równieĪ nauk humanistycznych i społecznych. Studenci teologii
mają moĪliwoĞü zdobycia w trakcie studiów specjalnoĞci nauczycielskiej, co daje
uprawnienia do nauczania religii w szkołach objĊtych systemem oĞwiaty.
Dodatkowym atutem jest wymóg dobrego opanowania jĊzyka obcego (zwłaszcza
angielskiego, a takĪe francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Profil studenta

PomyĞl o tym kierunku studiów, jeĞli:
¾
¾

Interesujesz wiarą i KoĞciołem
Wolisz przedmioty humanistyczne

PomyĞl o czymĞ innym, jeĞli:
¾
¾

W obszarze Twoich zainteresowaĔ leĪy technika
Nie lubisz prowadziü rozwaĪaĔ o naturze rzeczy

Przebieg studiów

Studia obejmują takie przedmioty jak miĊdzy innymi:
¾ biblistyka
¾ bioetyka ogólna i szczegółowa
¾ dogmatyka
¾ dogmatyka - chrystologia
¾ egzegeza Nowego Testamentu
¾ egzegeza Starego Testamentu
¾ etyka Īycia rodzinnego
¾ etyka filozoficzna
¾ filozofia Boga
¾ filozofia człowieka
¾ fonetyka
¾ antropologia filozoficzna
¾ emisja głosu
¾ pedagogika
¾ prawo kanoniczne

Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi

MoĪliwoĞci zatrudnienia

Absolwenci teologii mogą znaleĨü zatrudnienie w:
¾ w koĞcielnych i Ğwieckich instytucjach oraz oĞrodkach zajmujących siĊ
podejmowaniem działaĔ i Ğwiadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, jak
równieĪ profilaktyką społeczną
¾ pracy duszpasterskiej w parafii
¾ pracy katechetycznej w szkole.
MoĪliwoĞci kształcenia
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Typ studiów:

stacjonarne I i II stopnia

Wydział:

Teologiczny

Kierunek:

Teologia

SpecjalnoĞci:
•

kapłaĔska (dla kleryków)

•

katechetyczno-pastoralna (dla Ğwieckich)

•

katechetyka (dla sióstr zakonnych)

•

turystyka religijna

•

kultura chrzeĞcijaĔska

•

Biblia w kulturze

Adres:

31-002 Kraków, Kanonicza 9

Telefon, fax:

(012) 421-89-45, (012) 422-60-20

Adres WWW:

http://upjp2.edu.pl/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Typ studiów:

stacjonarne jednolite magisterskie

Wydział:

Teologii

Kierunek:

Teologia

Adres:

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Telefon, fax:

(081) 445-38 45

Adres www:

http://www.kul.pl/16.html

