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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO W ŁODZI  

W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 

W minionym roku Instytut Teologiczny pracował w zmienionej strukturze. 

Decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego dotychczasowe dwa ośrodki stu-

diów teologicznych zostały połączone w jeden w ramach Instytutu Teologicznego 

w Łodzi. Decyzja ta wypełniała oczekiwania Wydziału Teologicznego UKSW w 

Warszawie oraz ułatwiała funkcjonowanie studiów teologicznych w obecnej sy-

tuacji społecznej. 

Studia w Instytucie Teologicznym przebiegają we współpracy z Wydziałem 

Teologicznym Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku spra-

wozdawczym podjęto działania przystosowania dawnego Punktu Konsultacyjne-

go UKSW do obecnej Ustawy o szkolnictwie wyższym. Dawne punkty konsulta-

cyjne przekształcają się w zamiejscowe ośrodki badawcze. 

Na mocy porozumienia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z Konferencją 

Episkopatu Polski, studia w zakresie teologii katolickiej są odbywane jedynie 

jako jednostopniowe studia magisterskie. 

W Instytucie można także uzyskać uprawnienia pedagogiczne po odbyciu 

studium pedagogicznego dla magistrów teologii ogólnej. Uprawnienia takie zdo-

było 5 absolwentów innych uczelni teologicznych.  

W roku sprawozdawczym dyplomy magistra teologii uzyskało 21 absolwentów. 

W Instytucie Teologicznym są prowadzone także dwuletnie studia podyplo-

mowe w zakresie teologii praktycznej. Przebiegają one w dwóch kierunkach. 

Pierwszy stanowi pogłębienie wiedzy z pedagogiki i katechetyki specjalnej, by 

przygotować katechetów do odpowiedzialnej, a wyjątkowo specyficznej i trudnej 

pracy, w szkolnictwie specjalnym. Drugi kierunek stanowią studia z wychowania 

do życia w rodzinie, które są kontynuacją dawnej specjalizacji studiów nad rodziną, 

prowadzonej w Instytucie. Dyplom studium podyplomowych uprawnia do naucza-

nia przedmiotu ; Wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych gim-

nazjach i szkołach średnich. Studia te odbywało w roku sprawozdawczym 9 osób. 

W związku z połączeniem pracy dawnego Punktu Konsultacyjnego UKSW w 

ramach Instytutu Teologicznego, działalność naukowo-dydaktyczna w naszej 

uczelni została poszerzona o studia doktoranckie, na których w roku akademickim 

2009/10 przygotowanie swoich rozpraw doktorskich, w ramach formacji trzecie-

go cyklu studiów, prowadziło 48 doktorantów. Przyjęliśmy 13 nowych doktoran-
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tów duchownych i świeckich. Tytuły licencjata kanonicznego teologii uzyskało 

12 doktorantów, kończących trzeci rok studiów. Jeden absolwent studiów dokto-

ranckich obronił swoją tezę doktorską. 

W roku sprawozdawczym w ramach Instytutu Teologicznego kontynuowano 

też zajęcia studium duchowości chrześcijańskiej.  

W roku sprawozdawczym podjęto decyzję o rozpoczęciu studiów podyplomo-

wych z etyki. Będą one przygotowywać legitymujących się już dyplomem studiów 

wyższych. Ukończenie tych studiów będzie uprawniało do nauczania etyki w szko-

łach. Zgłosiło się 21 kandydatów do podjęcia tych studiów. Otworzenie studiów z 

zakresu etyki jest próbą odpowiedzi ze strony archidiecezji na duże braki przygo-

towanych nauczycieli do podjęcia nauczania tego przedmiotu w szkołach. 

Ogólna liczba studentów Instytutu Teologicznego w roku akademickim 

2009/10 wynosiła 212 słuchaczy (w tym, coraz liczniejsi obcokrajowcy). Przyjęto 

na studia 20 osób. Część spośród naszych słuchaczy podejmuje studia teologiczne 

po uzyskaniu magisterium z innej dziedziny lub jako drugi kierunek studiów.  

32 studentów Instytutu Teologicznego otrzymywało w roku sprawozdawczym 

stypendia naukowe za osiągnięcia w toku studiów. 

W naszej uczelni przygotowują się do podjęcia pracy katechetycznej kandy-

daci z archidiecezji łódzkiej i częstochowskiej oraz diecezji łowickiej, kaliskiej i 

radomskiej. 

Zajęcia dydaktyczne w roku sprawozdawczym prowadziło w Instytucie 57 

osób, rekrutujących się z grona wykładowców Wyższego Seminarium Duchow-

nego w Łodzi, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. 

W roku sprawozdawczym, w dniach 13 i 14 listopada 2009 r. Instytut Teolo-

giczny zorganizował międzynarodowe sympozjum poświęcone dialogowi społecz-

nemu oraz dialogowi międzyreligijnemu i międzywyznaniowemu zatytułowane: 

„Dialog jako konieczny model życia w dzisiejszym społeczeństwie pluralistycznym 

i Kościele”. Pierwszy dzień sympozjum został poświęcony szeroko rozumianemu 

dialogowi społecznemu, na różnych płaszczyznach życia w społeczeństwie. W dru-

gim dniu skupiono uwagę na dialogu religijnym w wymiarze różnych religii, róż-

nych wyznań chrześcijańskich oraz dialogu w ramach Kościoła katolickiego. 

W czasie sympozjum wygłosili referaty oraz wzięli udział w dyskusji oprócz 

specjalistów zaproszonych z Polski, przedstawiciele życia publicznego i uniwer-

syteckiego z Francji i Rumunii. Jeden z referatów przedstawił Palestyńczyk będą-

cy Muftim muzułmanów w Polsce. Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowa-

niem naszych studentów oraz wielu gości reprezentujących różne środowiska 

naszego miasta i województwa. Stało się też okazją do szerokiej wymiany myśli 

pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki oraz ludźmi o różnych prze-

konaniach religijnych i społecznych. Było też szansą lepszego poznania zasad 

różnych religii i wyznań koegzystujących w naszym kraju. 


