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Uchwała Nr 142/ WT/2013 

Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawie formy i zakresu egzaminu dyplomowego na kierunku teologia  
 

Na podstawie § 70 Regulaminu Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(Uchwała nr 150/2010 Senatu UAM z dnia 26.04.2010 r. w sprawie regulaminu studiów),  Rada 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postanawia: 

 
§ 1 

Uchwalić formę i zakres egzaminu dyplomowego na kierunku teologia. 
§ 2 

1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 
a) egzamin „ex universa teologia”  
b) obrona pracy dyplomowej 

§ 3 
1. Celem egzaminu „ex universa teologia” jest sprawdzenie wiedzy magistranta w zakresie 

podstawowych zagadnień teologii. 
 
2. W przygotowaniu do egzaminu, studentowi ma pomóc podany poniżej wykaz zagadnień 

określający zakres materiału obowiązującego na egzaminie „ex universa teologia”. 
 
3. Ustala się następujący wykaz zagadnień: 
 

1. Teologia dzieła stworzenia 
2. Godność i wolność osoby ludzkiej  
3. Natura i skutki grzechu pierworodnego 
4. Katolicka nauka o łasce i usprawiedliwieniu  
5. Boże Objawienie 
6. Misterium Trójcy Świętej 
7. Ojcostwo Boże i ludzkie 
8. Wartość ludzkiego życia 
9. Pascha Chrystusa – pascha chrześcijanina 
10. Psychofizyczna natura człowieka 
11. Wierzę w Ducha Świętego 
12. Sprawiedliwość Boga - sprawiedliwość człowieka 
13. Wartość pracy ludzkiej 
14. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił 
15. Cnoty teologalne 
16. Kult chrześcijański  
17. Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek  
18. Posłuszeństwo Chrystusa – posłuszeństwo człowieka wierzącego 
19. Ewangelie o Królestwie Bożym 
20. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego  
21. Sakrament pokuty i pojednania  
22. Sumienie i jego normatywność 
23. Namaszczenie chorych 
24. Sakrament małżeństwa 
25. Sakrament święceń 
26. Wspólne kapłaństwo wiernych  
27. Natura i przymioty Kościoła 
28. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła". 
29. Kościół katolicki w dziele chrześcijańskiej ekumenii 
30. Powołanie do apostolstwa i świętości 
31. Laikat i jego rola w Kościele  
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32. Chrześcijańska koncepcja śmierci  
33. Wieczny los człowieka 
34. Zjawisko współczesnego ateizmu 
35. Jezus Chrystus jako Zbawiciel 

§ 4 
1. Pytania na egzaminie „ex universa teologia” stawia przewodniczący komisji, który 

przygotowuje dla każdego egzaminowanego studenta zestaw, składający się z dwóch 
pytań z zakresu obowiązującego materiału oraz  jeden dodatkowy zestaw.  

2. Student losuje zestaw pytań. Nie ma możliwości ponownego losowania tez przez studenta.  
3. W zestawie, jedno z pytań powinno sprawdzać zdolność magistranta do przedstawienia 

problemu w formie syntetycznej wypowiedzi, drugie winno sprawdzać zdolność do 
praktycznego zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy.  

4. Student ma ok. 10 minut na pisemne przygotowanie dyspozycji odpowiedzi na 
wylosowane pytania i może korzystać z przygotowanego przez Dziekanat egzemplarza 
Biblii. W zależności od pytania, w odpowiedzi student powinien uwzględniać treści 
biblijne, dogmatyczne, moralne, liturgiczne i prawne oraz zakres ukończonej specjalności 

5. Pytania w zestawach nie powinny być bardzo szczegółowe ani też wymagające długiej 
systematycznej wypowiedzi. Powinny dotyczyć rozwiązania konkretnych problemów 
teologicznych, z którymi magistrant może się spotkać w swojej przyszłej pracy 
zawodowej i apostolacie. Pytania mogą np. polegać na określeniu teologicznej 
poprawności lub niepoprawności podanego przez egzaminatora twierdzenia, na zwięzłym 
objaśnieniu wybranego pojęcia teologicznego lub na rozstrzygnięciu konkretnej 
wątpliwości. 

6. Każda wypowiedź jest oceniona w skali określonej przez §22 p. 1 Regulaminu studiów 
7. Zadane pytanie oraz jego ocena wpisane są do protokołu egzaminu dyplomowego. 

§ 5 
1. Podczas obrony pracy dyplomowej Magistrant: 

a) przedstawia wyniki swej pracy w krótkiej wypowiedzi 
b) odpowiada na zadane pytania przez: 

-  recenzenta pracy dyplomowej 
-  promotora pracy dyplomowej 

2. Odpowiedzi na postawione pytania ocenione są w skali określonej przez §22 p. 1 
Regulaminu studiów oraz wpisane do protokołu egzaminu dyplomowego 
 

§ 6 
Pozostałe zasady przeprowadzania i ustalania wyniku końcowego studiów określają § 66-§ 75 
Regulaminu studiów UAM 

§ 7 
 
Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały Rady Wydziału w sprawie formy i zakresu 
egzaminu dyplomowego na kierunku teologia. 

§ 8 
 

Uchwała wchodzi w życie od 1 października 2013 r. na kierunkach studiów Teologia 
prowadzonym na Wydziale Teologicznym. 
 
 

Ks. prof. dr hab. Jan Szpet 
Dziekan 

Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 


