
 

Studia podyplomowe 
Zaoczne. Dla osób z wyższym 

wykształceniem magisterskim. 

Cztery semestry 
Dwa lata studiów podzielone 

na 4 semestry. Start w 
semestrze zimowym. 

Zajęcia w soboty 
Zajęcia TYLKO w soboty, 

zazwyczaj dwa razy w 
miesiącu. 

Atrakcyjne ceny 
Czesne wynosi 1500 zł za rok. 
Płatność jednorazowa lub w 

dwóch ratach 

 

Celem Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej jest: 
 

 przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa 
biblijnego. W tym celu otrzymasz: przekaz podstawowych 
wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na 
nią wpłynęły oraz o wpływie kulturowym samej Biblii; 

 propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina; 
 przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa; 
 propagowanie katechezy biblijnej. 

 

Dla kogo przeznaczone są studia? 
        Dla: 

 liderów parafialnych grup biblijnych, którzy mieliby się zająć w 
parafiach jakąś formą przekazu biblijnego; 

 animatorów ruchów kościelnych, chcących z większą łatwością 
wykorzystywać w swej posłudze Pismo Święte; 

 moderatorów grup parafialnych i modlitewnych; 
 lektorów i innych ministrów Słowa Bożego; 
 odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w 

domach zakonnych; 
 księży, którzy chcą organizować w swoich parafiach konferencje 

biblijne, kręgi biblijne i inne formy duszpasterstwa biblijnego; 
 nauczycieli oraz katechetów chcący pogłębić swoją wiedzę biblijną. 

  

Program studiów 
Rok pierwszy: teologia Pisma Świętego, Pięcioksiąg, Prorocy, księgi historyczne Starego Testamentu, geografia i kultura starożytnego 
Bliskiego Wschodu, historia Biblii, duchowość biblijna, Biblia i cyfryzacja 
Rok drugi: Corpus Paulinum, tło kulturowe Biblii Greckiej, metody pracy duszpasterskiej z Biblią, Dzieje Apostolskie, Listy katolickie, 
Pisma Janowe, Psalmy i literatura mądrościowa, Ewangelie, Biblia w wychowaniu, Biblia w kulturze zachodniej i kulturach świata 

  
ZASADY KWALIFIKACJI: 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest rejestracja 
na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz przesłanie 
dokumentów droga pocztową na adres: Wydział Teologiczny UKSW pok. 48  
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.  
Rejestracja na studia od dnia 15 czerwca 2020 roku. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
– kwestionariusz zgłoszeniowy uzupełniony i podpisany z systemu IRK 
– dowód osobisty lub dokument równoważny – do wglądu 
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu 
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
– w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów 
– jedna aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK 
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