
ROZKŁAD ZAJĘĆ 
 

Kierunek studiów: ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA 
Poziom kształcenia: studia I stopnia; forma studiów: studia stacjonarne 

Cykl dydaktyczny: 2022/2023 – semestr zimowy; rok 1 
 

 CZWARTEK 

9:45-10:30 Filozofie orientalne (W – s. 18) 
ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza 10:30-11:15 

11:30-12:15 Sztuka chrześcijańskiego Orientu (K – s.18) 
dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO 12:15-13:00 

14:00-14:45 Logika i metodologia nauk (W – s. 18) * 
ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UO 14:45-15:30 

15:45-16:30 
Logika i metodologia nauk (Ć – s. 18) * 
ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UO 

16:30-17:15 Język grecki (K – s. 18) 
ks. dr Łukasz Florczyk 17:15-18:00 

 
 PIĄTEK - TYDZIEŃ 1 PIĄTEK - TYDZIEŃ 2 

8:00-8:45 Wprowadzenie do Orientu chrześcijańskiego 
(K – s. 18) 

ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO 

Religie i święte księgi Orientu 
(W – s. 18) 

ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO 8:45-9:30 

9:45-10:30 Religie i święte księgi Orientu 
(W – s. 18) 

ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO 

Religie i święte księgi Orientu 
(Ć – s. 18) 

ks. dr hab. D. Klejnowski-Różycki, prof. UO 10:30-11:15 

11:30-12:15 Historia Kościołów wschodnich 
(W – online) ** 

ks. dr Mariusz Drygier 

Historia Kościołów wschodnich 
(W – online) ** 

ks. dr Mariusz Drygier 12:15-13:00 

14:00-14:45 Technologia informacyjna 
(Ć – s. 18) * 

ks. prof. dr hab. Marek Lis 

Technologia informacyjna 
(Ć – s. 18) * 

ks. prof. dr hab. Marek Lis 14:45-15:30 

15:45-16:30 Chrześcijaństwo w kontekście 
bliskowschodnim (K – online) 

dr hab. Michael Abdalla, prof. UAM 

Wprowadzenie do Orientu chrześcijańskiego  
(K – s. 18) 

ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO 16:30-17:15 

17:30-18:15 
 

Chrześcijaństwo w kontekście bliskowschodnim 
(K – online) 

dr hab. Michael Abdalla, prof. UAM 18:15-19:00 

 

*  zajęcia łączone z teologią 
**  zajęcia terenowe (w wymiarze 10 h) odbędą się w terminie ustalonym ze studentami 
 
Inne przedmioty obowiązkowe: 

 przysposobienie biblioteczne (2 h) 
 szkolenie w zakresie BHP (4 h) 

  



ROZKŁAD ZAJĘĆ 
 

Kierunek studiów: ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA 
Poziom kształcenia: studia I stopnia; Forma studiów: studia stacjonarne 

Cykl dydaktyczny: 2022/2023 – semestr zimowy; rok 2 
 

 CZWARTEK - TYDZIEŃ 1 CZWARTEK - TYDZIEŃ 2 

11:30-12:15 Miejsca święte chrześcijańskiego Orientu 
(K – s. 38) * 

ks. mgr lic. Arnold Nowak 
 

12:15-13:00 

14:00-14:45 Prawo kanoniczne Kościołów wschodnich 
(W – s. 38) 

ks. dr Grzegorz Gura 

Prawo kanoniczne Kościołów wschodnich 
(W – s. 38) 

ks. dr Grzegorz Gura 14:45-15:30 

15:45-16:30 Patrologia orientalna 
(W – s. 38) 

ks. prof. dr hab. Norbert Widok 

Patrologia orientalna 
(W – s. 38) 

ks. prof. dr hab. Norbert Widok 16:30-17:15 

17:30-18:15 Język arabski II 
(Ć – s. 38) 

dr Edaich Said 

Język arabski II 
(Ć – s. 38) 

dr Edaich Said 18:15-19:00 

 

* zajęcia terenowe (w wymiarze 10 h) odbędą się w terminie ustalonym ze studentami  
 

 PIĄTEK - TYDZIEŃ 1 PIĄTEK - TYDZIEŃ 2 

8:00-8:45 
 

Wkład judaizmu w kulturę orientalną 
(K – online) * 

ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej 8:45-9:30 

9:45-10:30 Chrześcijaństwo w kontekście bizantyjskim  
(K – s. 38) * 

dr hab. Marcin Böhm, prof. UO 

Chrześcijaństwo w kontekście bizantyjskim  
(K – s. 38) * 

dr hab. Marcin Böhm, prof. UO 10:30-11:15 

11:30-12:15 Teologia moralna Kościołów wschodnich 
(W – s. 38) 

ks. dr hab. Janusz Podzielny, prof. UO 

Teologia moralna Kościołów wschodnich  
(W – s. 38) 

ks. dr hab. Janusz Podzielny, prof. UO 12:15-13:00 

14:00-14:45 Konflikty rel. na Bliskim Wschodzie 
(W – s. 38) 

dr Stanisław Niewiński 

Konflikty rel. na Bliskim Wschodzie 
(Ć – s. 38) 

dr Stanisław Niewiński 14:45-15:30 

15:45-16:30 Teologia dogmatyczna Orientu I 
(W – online) 

ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser 

Teologia dogmatyczna Orientu I 
(W – online) 

ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser 16:30-17:15 

17:30-18:15 Teologia ikony 
(K – online) ** 

ks. dr hab. D. Klejnowski-Różycki, prof. UO 

Teologia moralna Kościołów wschodnich 
(Ć – online) 

ks. dr hab. Janusz Podzielny, prof. UO 18:15-19:00 

 
*  zajęcia terenowe (w wymiarze 10 h) odbędą się w terminie ustalonym ze studentami 
**  zajęcia terenowe (w wymiarze 15 h) odbędą się w terminie ustalonym ze studentami 
 
Inne przedmioty obowiązkowe: 

 kurs ogólnouczelniany (jeden do wyboru z kategorii nauk społecznych) – 15 K 
 wychowanie fizyczne – 30 Ć 


