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STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UO 

(2021-2027) 

 

1. MISJA WT UO 

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego jest integralną jednostką tej wiodącej w 

regionie uczelni. Podstawową misją Wydziału jest głębsze zrozumienie i systematyczny wykład 

doktryny katolickiej, opartej na Bożym Objawieniu. W wyjaśnianiu i nauczaniu tejże doktryny 

Wydział Teologiczny zachowuje wierność wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i kieruje 

się wytycznymi zawartymi w odpowiednich dokumentach Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza w 

Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (Waty-

kan 2018) oraz w odpowiednich dokumentach państwowych i wewnątrzuczelnianych.  

Pierwszoplanową misją Wydziału Teologicznego jest kształcenie alumnów Wyższego 

Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu z zachowaniem obowiązującego w 

Polsce i zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską Ratio studiorum oraz merytoryczne przygoto-

wanie osób zakonnych i świeckich do pracy w katechezie i w innych sektorach duszpasterskiej 

działalności Kościoła. W misję Wydziału spisuje się również prowadzenie innych atrakcyjnych 

kierunków studiów, organizowanie studiów podyplomowych, kursów specjalnych, wykładów 

otwartych i wszelkich przedsięwzięć o charakterze dydaktyczno-naukowym, w ścisłej współ-

pracy z działającym w strukturach WT Instytutem Nauk Teologicznych. 

Ponieważ kształcenie studentów opiera się o najlepsze krajowe, europejskie i światowe 

standardy, pozwalające na efektywny transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji, Wydział chce 

stać się wiodącym ośrodkiem teologicznym w Polsce i w Europie, skoncentrowanym – obok 

tradycyjnego wykładu teologii – na kilku specyficznych obszarach naukowo-dydaktycznych, w 

których będzie jednostką unikatową w skali całego kraju. Należy tu wymienić takie obszary jak: 

liturgika, ekumenizm czy orientalistyka chrześcijańska. Te obszary dydaktyczne, wraz z podsta-

wowymi studiami teologicznymi, należy rozpatrywać jako strategiczne w rozwoju jednostki. Ich 

osiągnięciu powinna służyć szeroko zakrojona współpraca z innymi ośrodkami teologicznymi 

w Polsce i na świecie. 

Prowadzona działalność dydaktyczna zakłada również drugoplanową misję Wydziału, 

którą jest oddziaływanie na społeczeństwo, zwłaszcza w lokalnym kontekście Śląska. Będzie 

ona realizowana poprzez kreowanie debaty publicznej dotyczącej problemów wiary oraz relacji 

religii do świata współczesnego. Wymiernymi elementami tego wymiaru założonej misji jed-

nostki będzie organizacja kursów „w terenie” (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej), sympo-

zjów, a przede wszystkim jeszcze intensywniejsza obecność w mediach społecznościowych. 

 

 

2. CELE STRATEGICZNE WT UO W LATACH 2021-2027 

 

W okresie obejmującym lata 2021-2027 cele strategiczne Wydziału Teologicznego UO przed-

stawiają się następująco: 

1) Wzmocnienie pozycji Wydziału Teologicznego w krajowej i międzynarodowej sieci teo-

logicznych ośrodków dydaktycznych.  

2) Zapewnienie jeszcze wyższej jakości kształcenia. 

3) Zwiększenie konkurencyjności Wydziału na arenie krajowej. 

4) Uczynienie z jednostki krajowego centrum kształcenia w zakresie liturgiki, ekumenizmu 

i orientalistyki chrześcijańskiej. 

5) Zwiększenie umiędzynarodowienia Wydziału. 

6) Jeszcze rzetelniejsze uwzględnienie potrzeb rynku pracy, zwłaszcza na Śląsku. 

7) Intensyfikacja współpracy z Wydziałami Katechetycznymi Kurii Diecezjalnej w Opolu 

i w Gliwicach. 
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8) Zwiększenie liczby studentów Wydziału. 

9) Zwiększenie ilości zajęć prowadzonych w językach obcych. 

10) Zwiększenie oferty studiów podstawowych i podyplomowych. 

 

3. METODY OSIĄGNIĘCIA CELÓW STRATEGICZNYCH WT UO 

 

Realizacja powyższych celów strategicznych będzie odbywała się poprzez następujące działania 

(cele operacyjne): 

ad. 1) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez publikację rzetelnych materiałów 

dydaktycznych (skryptów, filmów instruktarzowych, wykładów on-line). 

ad. 2) Cel strategiczny może zostać osiągnięty w ścisłej współpracy z INT UO poprzez 

kursy doskonalenia kadry wykładowców. 

ad. 3) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez tworzenie nowych, atrakcyjnych 

kierunków studiów, a także przez ułatwianie studentom dostępu do różnych form wspar-

cia (stypendia, szkolenia, wymiany itp.). 

ad. 4) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez proponowanie studiów i szkoleń 

specjalistycznych z zakresu wymienionych obszarów badawczych. 

ad. 5) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez nawiązywanie nowych umów o 

współpracy z ośrodkami zagranicznymi oraz wymianę kadry wykładowczej i studentów 

w ramach już istniejącej siatki współpracy. 

ad. 6) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez zacieśnienie współpracy z kościel-

nymi i samorządowymi instytucjami działającymi na terenie Opolszczyzny i sąsiednich 

województw. 

ad. 7) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez ekspertyzy dotyczące tworzenia no-

wych programów katechetycznych. 

ad. 8) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez organizowanie konkursów i olim-

piad z zakresu obszarów dydaktycznych WT UO. Istotne jest również zwiększenie pro-

mocji jednostki poprzez media lokalne, media społecznościowe i instytucje kościelne. 

ad. 9) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez motywowanie wykładowców do 

umiędzynarodowienia swoich wykładów. 

ad. 10) Cel strategiczny może zostać osiągnięty poprzez zaktywizowanie specjalistów z za-

kresu różnych obszarów dydaktycznych do tworzenia studiów w precyzyjnie sformuło-

wanej tematyce (np. wiedza biblijna, nauki o rodzinie, religia w mediach, dokształcanie 

liturgiczne itd.).  

 

3. ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄCE WT UO NA TLE INNYCH JEDNOSTEK W POLSCE I W EUROPIE 

 

• Wysoce wyspecjalizowana kadra nauczycieli akademickich. 

• Profesjonalna baza dydaktyczna WT UO. 

• Proponowane kierunki studiów, np. orientalistyka chrześcijańska jest kierunkiem propo-

nowanym jedynie w naszej jednostce. 

• Wydawanie, w ścisłej współpracy z INT, pięciu renomowanych czasopism naukowych 

oraz licznych publikacji książkowych. 

• Szerokie kontakty dot. współpracy międzynarodowej. 

• Odwaga w podejmowaniu dyskusji dotyczących różnorodnych kwestii religijnych i spo-

łecznych.  

• Silna więź tożsamościowa studentów z naszą jednostką. 
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POLITYKA ROZWOJU INSTYTUTU NAUK TEOLOGICZNYCH UO 

(2021-2027) 

 

I. MISJA  

 

Instytut Nauk Teologicznych (INT) jest integralną częścią Wydziału Teologicznego funkcjonu-

jącego w obrębie struktury organizacyjnej i funkcyjnej Uniwersytetu Opolskiego. Podstawową 

misją Instytutu jest uprawianie i rozwijanie poprzez badania naukowe dyscypliny naukowej „na-

uki teologiczne” (w ramach właściwych jej subdyscyplin) zgodnie z misją UO oraz wytycznymi 

zawartymi w odpowiednich dokumentach Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza w Konstytucji Apo-

stolskiej Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (Watykan 2018). Instytut 

prowadzi działalność naukowo-badawczą zgodnie z zasadami chrześcijańskiej doktryny i mo-

ralności, respektując jednocześnie postulat wolności w dociekaniach naukowych oraz uznając 

konieczność syntezy wiary i rozumu – „dwóch skrzydeł”, na których duch ludzki wznosi się ku 

poznawaniu prawdy (por. Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 1). Zasadniczym celem tak określonej 

misji Instytutu jest wypracowanie prawdziwej i adekwatnej do aktualnej sytuacji społeczno-kul-

turowej i duszpasterskiej hermeneutyki ewangelicznej, pozwalającej lepiej zrozumieć życie, 

świat i ludzi w oparciu o prawdy wiary i rozumu (por. Veritatis gaudium, nr 3). W ten sposób 

INT pragnie włączyć się w szerszy projekt Kościoła „wychodzącego”, świadomego nie tylko 

czasu przemian, ale czasu prawdziwej zmiany epoki, naznaczonego przez kompleksowy „kryzys 

antropologiczny” i „społeczno-ekologiczny” (tamże).  

 

II. CELE STRATEGICZNE INT 

 

W okresie obejmującym lata 2021-2027 INT przyjął następujące cele strategiczne: 

 

1. Istotne wzmocnienie pozycji naukowej i rozpoznawalności INT w krajowej i międzyna-

rodowej sieci ośrodków badawczych.  

2. Wzmocnienie pozycji INT w grupie najwyżej cenionych ośrodków naukowych w Polsce 

prowadzących badania w zakresie teologii ekumenicznej, teologii religii, dialogu mię-

dzykulturowego, teoekologii i liturgiki. 

3. Wzmocnienie istniejącej międzynarodowej współpracy naukowej oraz poszukiwanie no-

wych partnerów zagranicznych. 

• Doskonalenie kadry naukowej zdolnej do współtworzenia światowego dorobku nauko-

wego w zakresie badań teologicznych. 

• Intensyfikacja współpracy z jednostkami gospodarczymi i samorządowymi w celu roz-

woju wspierania lokalnych i krajowych strategii rozwoju społeczno-kulturowego, gospo-

darczego i ekologicznego. 

• Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania badań naukowych.  

 

III. METODY REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH 

 

1. Istotne zwiększenie liczby obcojęzycznych publikacji w najwyżej punktowanych krajo-

wych i renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych oraz wprowadzenie 

przynajmniej jednego z pięciu czasopism naukowych redagowanych i wydawanych 

przez INT/WT do bazy SCOPUS. 

2. Zwiększenie liczby publikacji z zakresu teologii ekumenicznej, teologii religii, dialogu 

międzykulturowego oraz liturgiki w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.  

3. Zwiększenie liczby programów badawczych i publikacji w ramach utrwalonej już współ-

pracy naukowo-badawczej z Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu w 
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Monastyrze, Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Erfurcie, Wydziałem Teo-

logicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetem w Pecs oraz inicjowanie nowej 

współpracy z innymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi poprzez zapraszanie do 

wspólnych publikacji i współorganizowania konferencji naukowych. 

4. Organizowanie szkoleń doskonalących warsztat naukowy, staży naukowych i wymiany 

pracowników naukowych oraz pozyskiwanie i wspieranie wybitnie uzdolnionych mło-

dych naukowców.  

5. Intensyfikacja specjalistycznych badań z zakresu teoekologii w celu wspierania inicjatyw 

gospodarczych o charakterze ekologicznym, m.in. w obszarze Odnawialnych Źródeł 

Energii (OZE), w ścisłej współpracy z Instytutem Naukowo-Badawczym Sebastianeum 

Silesiacum oraz Instytutem Naukowym św. Jana Pawła II Propter mundi creationem w 

Kamieniu Śląskim. 

6. Stworzenie instytutowego harmonogramu aplikacji do grantów badawczych oraz 

wzmocnienie współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych poprzez stworzenie 

oferty przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań nad dziedzictwem kulturowym re-

gionu. 

 

IV. ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄCE INT NA TLE INNYCH JEDNOSTEK W POLSCE I W EUROPIE  

 

• Wydawanie pięciu renomowanych czasopism naukowych oraz dwunastu serii wydawni-

czych. 

 

Unikatowymi czasopismami naukowymi wydawanymi przez INT/WT są: 

− poświęcony problematyce ekumenicznej rocznik „Studia Oecumenica” (70 pkt); 

− poświęcony problematyce rodziny rocznik „Family Forum” (70 pkt); 

− poświęcony problematyce liturgicznej półrocznik „Liturgia Sacra” (40 pkt). 

 

Czasopisma te odzwierciedlają specyfikę prowadzonych w INT badań naukowych. Ich 

misją jest tworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących kwestii związanych dia-

logiem ekumenicznym i międzyreligijnym, liturgią oraz rodziną, nie pomijając zagadnień 

trudnych i kontrowersyjnych. Do publikowania swoich tekstów zapraszani są wybitni 

teologowie polscy i zagraniczni, reprezentujący różne środowiska naukowe. 

 

• Współpraca partnerska z Wydziałem Teologii Katolickiej Westfalskiego Uniwersytetu 

Wilhelma w Monastyrze (RFN). 

 

Od początku działalności WT UO trwa partnerska współpraca z Wydziałem Teologii 

Katolickiej Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Monastyrze. W ramach współpracy 

organizowane są cykliczne sympozja, odbywające się naprzemiennie co dwa lata w Mo-

nastyrze i Opolu, których efektem są m.in. kolejne publikacje serii wydawniczej „Col-

loquia Theologica”. Dotychczas ukazały się 23 tomy. 

 

• Badania śląskoznawcze 

 

W INT prowadzone są badania śląskoznawcze dotyczące dziedzictwa kulturowego Ślą-

ska, historii Kościoła na Śląsku oraz dziejów sztuki sakralnej na Śląsku. Badania te nie-

wątpliwie wyróżniają INT na tle innych ośrodków teologicznych w Polsce i w Europie. 

Ich upowszechnianiu służy – obok licznych monografii – redagowany i wydawany przez 

INT/WT półrocznik „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” (40 pkt) oraz 

seria wydawnicza „Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku”. 


