
TEZY DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO (2016 r.) 
 
 
I. OGÓLNE 
 1. Typologia postaw człowieka wobec Boga (ateizm, panteizm, agnostycyzm, deizm, 

formy teizmu) 
2. Pojęcia kreacjonizmu teologicznego i kreacjonizmu naukowego 
3. Typy relacji między teologią a naukami przyrodniczymi 
4. Autonomia nauki i kultury w nauce Vaticanum II 
5. Możliwe relacje między filozofią a religią (rozumem a wiarą) 
6. Biblijne podstawy nauki o Trójcy Świętej 
7. Obraz Chrystusa w Ewangeliach Synoptycznych 
8. Krzyż jako wydarzenie zbawcze 
9. Rozumienie zmartwychwstania Chrystusa Pana 

10. Współczesne koncepcje grzechu pierworodnego 
11. Duch Święty dawcą łaski 
12. Biblijne przekazy ustanowienia Eucharystii 
13. Najstarsze patrystyczne świadectwa o Eucharystii 
14. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego 
15. Słowo Boże w liturgii sakramentów 
16. Istota pokuty kanonicznej: jej początki i realizacja (III-VI w.) 
17. Teologia Kościołów reformacyjnych. Kościoły reformacyjne w Polsce 
18. Mariologia w Marialis cultus i Redemptoris Mater. Implikacje pastoralne 
19. Kapłaństwo urzędowe i kapłaństwo wspólne Ludu Bożego 
20. Eklezjalny status teologów świeckich 
21. Duszpasterstwo sakramentalne w parafii 
22. Biblijne podstawy sakramentu małżeństwa 
23. Duszpasterstwo rodzin w sytuacji rozłąki małżonków z przyczyn ekonomicznych 
24. Biblijne podstawy i treść antropologii teologicznej 
25. Chrystologia i soteriologia św. Pawła 
26. Moralne zobowiązanie ochrony początku i długości życia człowieka 
27. Etyka chrześcijańska wobec działań na zwłokach ludzkich 
28. Grzech a zagadnienie opcji fundamentalnej 
29. Dialog międzyreligijny w dokumentach posoborowych 
30. Instrukcja KNW Dignitas personae wobec aktualnych problemów bioetycznych 
31. Elementy chrześcijańskiego świętowania niedzieli 
32. Główne nurty nauczania Benedykta XVI 
 
 
 

II. TEZY SPECJALISTYCZNE 
 
Biblijna, fundamentalno-dogmatyczno-ekumeniczna i filozofia religii 
 1. Pojęcie filozofii chrześcijańskiej (z uwzględnieniem encykliki Fides et ratio) 

2. Typy filozofii religii 
3. Idea Boga w myśli filozoficznej Zachodu 
4. Wyzwania dialogu z islamem 
5. Mowy św. Pawła w Dziejach Apostolskich 



6. Nauka o sakramentach w teologii protestanckiej 
7. Istotne rysy teologii prawosławnej 
8. Problem małżeństwa w relacjach ewangelicko-katolickich  
9. Objawieniowy wymiar wcielenia 

10. Religijne i naukowe rozpoznanie cudu 
 
Moralno-społeczna, duchowość chrześcijańska prawo kanoniczne 
 1. Antropologiczne podstawy moralności 

2. Sumienie w dyskursie teologicznomoralnym 
3. Współczesna aktualność cnót kardynalnych 
4. Uzależnienia behawioralne jako wyzwanie moralne 
5. Personalistyczne koncepcje małżeństwa I połowy XX w. (przedstawiciele, główne 

założenia, reakcje i aktualność) 
6. Moralna ocena zapłodnienia in vitro w ujęciu etyki katolickiej oraz ewangelickiej 
7. Zobowiązania moralne w konfrontacji ze stratą 
8. Istotne przymioty małżeństwa i skutki prawne ich wykluczenia 
9. Wada zgody małżeństwa 

10. Kanoniczne formy zawierania małżeństwa 
 
Liturgiczno-homiletyczna, muzyczna, historia Kościoła  

1. Teologiczna treść perykop chrzcielnych 
2. Teologiczne zasady kształtowania relacji między pobożnością ludową a liturgią 
3. Początki i rozwój eklezjologii: I–IV w. 
4. Nauczanie pierwszych czterech Soborów Powszechnych 
5. Małżeństwo i rodzina w homiliach Jana Chryzostoma 
6. Papieże XX wieku wobec wyzwań epoki 
7. Kościół wobec Oświecenia 
8. Rola muzyki kościelnej w procesie kształtowania wrażliwości estetyczno-muzycznej 

wiernych 
9. Klasztory jako ośrodki pielęgnowania liturgii, muzyki i sztuki sakralnej 

10. Jezus a figury Chrystusa w filmie 
 
Psychologiczno-pedagogiczna, katechetyczna, duszpasterstwo rodzin  

1. Kryzysy i nadzieje współczesnej katechezy 
2. Sakramenty w nauczaniu katechetycznym 
3. Funkcjonowanie małżeństw niepłodnych. Perspektywa medyczno-psychologiczna 
4. Problematyka samotnego macierzyństwa 
5. Metodologia i metodyka pracy w duszpasterstwie rodzin 
6. Rodzaj i charakterystyka konfliktów wewnętrznych 
7. Pięcioczynnikowy model osobowości P. Costy i R. McCrae: teoria i zastosowanie w 

badaniach 
8. Współczesne polskie wzorce matrymonialne i prokreacyjne 
9. Kryteria eklezjalności ruchów religijnych 

10. Warunki optymalizacji posługi teologów świeckich w Polsce 


