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 “Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...” 

Ewangelia Mateusz 28,19a 

Przygotowywanie przywódców chrześcijańskich do znaczącej służby 
Międzynarodowy Instytut TCMI dąży do zapewnienia dokładności informacji w tym Katalogu, na 

moment publikacji; jednakże pewne stwierdzenia z tego Katalogu mogą się zmienić albo wymagać 

korekty. Katalog ten jest publikowany w celu dostarczenia informacji o Instytucie i jego programie. 

Szczegóły znajdują się w sekcji „Katalog” w dziale „Regulacje dotyczące studiów” 
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MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT TCM  

 

Kluczowe wartości i filozofia edukacji 

 

Rozwijanie przywódców do znaczącej służby jest przedsięwzięciem holistycznym, opartym na 

kluczowych wartościach jakimi są: gotowość do uczenia się, dojrzałość chrześcijańska, przewodzenie 

przez służbę oraz ponadnarodowa wizji chrześcijaństwa. 

Uczenie się jest procesem trwającym całe życie. Myśli i uczucia człowieka muszą zostać skoncentrowane 

na wartościach i priorytetach Królestwa. Umysł, ciało i duch muszą nauczyć się spoglądać na każdy aspekt 

życia poprzez Chrystusa. Każdy kurs i działanie są próbą zgłębienia tematu poprzez dokładną analizę 

treści zajęć w świetle służby Chrystusa, opisanej w Piśmie. 

Dojrzałość chrześcijańska stanowi istotę przywództwa chrześcijańskiego. Nasz istota musi upodobnić się 

do obrazu Chrystusa – kochać Go z całego serca, umysłu, duszy i sił. Wszystkie kursy zostały starannie 

przygotowane tak, aby podkreślać stawanie się podobnym do Chrystusa, poznawanie Go i służenie Mu. 
Przewodzenie poprzez służbę oznacza uczenie się usługiwania innym. Każdy przywilej wiąże się 

z odpowiedzialnością. Każda pozycja ma swój cel. Przywódcy-słudzy w Bożym Królestwie muszą nauczyć 

się wykorzystywać wszelkie możliwości i wpływy, aby służyć Jego celom i przy pomocy Jego środków. 

Każda dziedzina służby zostanie ukazana i poddana analizie z tej perspektywy. 

 

Ponadnarodowa wizja chrześcijaństwa oznacza zaangażowanie się w znaczącą, globalną pracę misyjną 

i oznacza spojrzenie na świat z perspektywy Bożego Królestwa. Służba międzykulturowa 

i międzynarodowa opiera się na naśladowaniu wzoru zaangażowania, jaki dał nam kreatywny i relacyjny, 

trójjedyny Bóg, wcielony w osobie Jezusa Chrystusa.  

Instytut TCMI jest oddany dziełu pojednania całego stworzenia z Bogiem poprzez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Naszym przewodnikiem w sprawach wiary, życia i nauczania jest Słowo Boże, zgodnie 

z którym dokonujemy wyboru i oceny wszystkich dziedzin, których dotyczy działalność edukacyjna. 

Naszym wzorem jest Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały. Naszą metodą jest uczniostwo. Naszym 

Doradcą, Siłą i Przewodnikiem jest Boży Duch Święty.  

Wykłady są prowadzone przez wybitnych wykładowców, wybranych nie tylko ze względu na swoją 

wiedzę naukową i doświadczenie, ale także z powodu ich oddania poznawaniu Chrystusa, służeniu Mu 

oraz upodobniania się do Niego. Pochodzą oni z coraz większej liczby krajów całego świata. Zostali 

wybrani do tej funkcji ze względu na swe oddanie wierze chrześcijańskiej, umiejętności przywódcze, 

praktyczne doświadczenie, umiejętność komunikacji międzykulturowej, wiedzę naukową oraz 

ponaddenominacyjne nastawienie. 

 Misja 

Międzynarodowy Instytut TCM przygotowuje przywódców chrześcijańskich do znaczącej służby 

poprzez edukację wyższą. 

 

Wizja 

Aby każdy naród miał efektywnych przywódców ruchów uczniowskich, wpływających dla Chrystusa 

na swoje Kościoły, kultury i kraje. 
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Cele programowe 

By osiągnąć swój cel edukacyjny, Międzynarodowy Instytut TCM oferuje jeden kierunek, Przywództwo 

Organizacyjne, z jednym programem kończącym nadaniem certyfikatu oraz dwoma programami 

kończącymi się nadaniem stopnia naukowego. 

 

Studenci który ukończą ten program powinni: 

1. Praktykować klasyczne dyscypliny duchowe oraz okazywać owoc ducha. 

Studenci, którzy pracują w kościele, firmach, organizacjach non-profit czy innych miejscach, muszą 

stosować zasady etyczne demonstrujące wpływ, jaki życie i nauczanie Jezusa Chrystusa wywiera na 

ich charakter. Cel ten powoduje, że studenci w większym stopniu wykorzystują osiem klasycznych 

dyscyplin duchowych w swoim życiu osobistym i zbiorowym oraz są w stanie tworzyć odpowiedni 

do danej kultury program uczniostwa. 

2. Stosować kluczowe zasady i metody egzegetyczne w interpretacji biblijnej. 

Cel ten powoduje, że studenci okazują umiejętność przyswajania i wykorzystywania metod 

egzegetycznych oraz są w stanie przygotować i wygłosić kazanie czy lekcję które łączą kontekst 

starożytny ze współczesnym zastosowaniem. 

3. Okazywać efektywne przywództwo poprzez służbę, oddane wzrostowi u innych oraz poświęcone 

budowaniu relacji opartych na wartościach. 

Studenci dowiadują się, że służba jest ciągłym rozszerzeniem celu i dzieła Jezusa we współczesnym 

świecie oraz odnajdują praktykę służby w wielu różnych miejscach. Studenci, którzy osiągną ten cel, 

będą w stanie stworzyć plan delegacji, umożliwiający innym prowadzenie, oraz stworzyć strategię 

troski o samego siebie, pozwalającą na wzrost u siebie i innych. 

4. W efektywny sposób komunikować wiarę chrześcijańską w sposób odpowiedni do kontekstu oraz 

kultury. 

Studenci dowiadują się, że obowiązek przekazywania wiary chrześcijańskiej innym nie jest 

obowiązkiem wyłącznie profesjonalnych duchownych. Osiągając ten cel studenci będą stosować 

ustne i pisemne umiejętności w przekazywaniu historii wiary w różnych kulturach oraz będą się 

angażować w procesy czynienia uczniami, tworzące uczniów którzy czynią uczniami. 

 

 

Członkostwo i współpraca 

Międzynarodowy Instytut TCM uzyskał akredytację Higher Learning Commision of the North Central 

Association of Colleges and Schools (HLC) w Stanach zjednoczonych (http://www.hlcommission.org). 

TCM International, wraz ze wszelkimi aspektami jego działalności, jest stowarzyszeniem (Verein) 

zarejestrowanym w Austrii pod nazwą Internationale Akademie für Weiterbildung Leitungskräften. 

Międzynarodowy Instytut TCM jest oficjalnym parterem Österreichische Evangelische Allianz (Austriackiego 

Aliansu Ewangelicznego) w Burmoos, Austria  

Międzynarodowy Instytut TCM jest oficjalnym parterem Centrul de Teologie Bapista București. Współpraca 

ta zapewnia absolwentom Instytutu TCMI możliwość studiowania na programie doktoranckim (Ph.D.) 

Uniwersytetu w Bukareszcie, pod kierownictwem Baptist Faulty of Theology oraz wykładowców Instytutu 

TCMI. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Międzynarodowy Instytut TCM jest członkiem-założycielem Evangelical Council for Financial 

Accountability (Ewangelicznej rady odpowiedzialności finansowej). 

Informacje ogólne 

Amerykańskie biuro Instytutu TCMI mieści się w Indianapolis, w stanie Indiana. Kursy są prowadzone 

w różnych miejscach na całym świecie. Zobacz aktualny plan by sprawdzić lokalizacje. Instytut oferuje 

zorganizowane formy nauczania w języku angielskim oraz w kilku innych językach za pośrednictwem 

tłumaczy. Studenci pochodzą z różnych środowisk denominacyjnych i pełnią służbę w kościołach, firmach, 

szkołach, agendach, organizacjach i lokalnych wspólnotach. 

Program nauczania bierze pod uwagę zmiany międzynarodowe XXI wieku. Rada Doradców TCM, 

składająca się z członków reprezentujących większość krajów w których Instytut działa, nadaje 

międzynarodowe prowadzenie, mające na celu utrzymanie Instytutu w odpowiednim kontekście oraz 

utrzymanie wzrostu Instytutu. 

Programy M.A. (48 godzin lub 80.16 punktów ECTS) oraz M.Div. (84 godziny lub 140.28 punktów ECTS) 

są interdyscyplinarnymi, profesjonalnymi programami akademickimi przygotowującymi 

przemieniających przywódców. 

Międzynarodowy Instytut TCM podejmuje wszelkie wysiłki, aby zapewnić wykształcenie, które jest 

dostępne pod względem finansowym i organizacyjnym (seminaria w formie modułów, mobilność 

studentów i wykładowców), międzykulturowe (wspierające naukę, dialog oraz interakcję ze studentami 

z innych krajów) i praktyczne, uwzględniając szczególnie ciągłe potrzeby edukacyjne dorosłych 

zaangażowanych w służbę i pracę zawodową. Zajęcia Instytutu TCMI są oferowane podczas sesji 

wykładowych w różnych krajach.  

Ustawa dotycząca rodzinnych praw edukacyjnych oraz wartości (Family 

Educational Rights and Privacy Act, FERPA) 
Ustawa dotycząca rodzinnych praw edukacyjnych z roku 1974 wraz z poprawkami, jest prawem 

federalnym, które stanowi, że (a) musi zostać ustanowiona polityka instytucji w formie pisemnej, oraz (b) 

należy udostępnić oświadczenie dotyczące przyjętych praw dotyczących prywatności. Ustawy przyznają 

studentom pewne prawa w odniesieniu do dokumentów związanych z ich studiami. 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (General Data Protection 

Regulation, GDPR) 
(EU) 2016/679 to rozporządzenie prawa UE dotyczące ochrony danych oraz prywatności wszystkich osób 

w Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Odnosi się też do wysyłania 

danych osobistych poza EU oraz EOG. GDPR ma na celu przede wszystkim danie obywatelom kontroli 

nad ich danymi osobistymi oraz uproszczenie środowiska regulacyjnego dla firm międzynarodowych 

poprzez zunifikowanie regulacji prawnych wewnątrz UE. 

Więcej szczegółów na temat wykorzystania danych osobowych przez TCM znajdziesz tutaj. 

Rekrutacja 

Aktualne wymagania oraz formularze rekrutacyjne można znaleźć na stronie internetowej TCM: 

www.tcmi.edu. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Student może zostać przyjęty na program Certyfikat (Certificate), Master of Arts lub Master of Divinity po 

przedłożeniu Komisji Rekrutacyjnej następujących dokumentów: 

1. Wypełniony elektroniczny formularz rekrutacyjny; 

2. Dwie (2) rekomendacje od pastora kandydata, jego przełożonego lub osoby korzystającej z jego 

służby. Rekomendacji tych nie może wypełniać osoba będąca spokrewniona z kandydatem; 

3. Fotografia formatu paszportowego kandydata oraz jedna fotografia z rodziną, jeśli kandydat jest 

w związku małżeńskim; 

4. Kopia aktualnego paszportu kandydata, wraz z transliteracją imienia i nazwiska na alfabet 

łaciński;  

5. Skan oryginału dyplomu oraz wypisu ocen kandydata (wraz z tłumaczeniem na angielski). 

Uwaga: kandydaci na studia M.A. lub M.Div. dostarczają dyplom/wypis ze studiów pierwszego 

stopnia. Kandydaci na program Certyfikat nie muszą dostarczać tych dokumentów; 

6. Kandydaci na studia M.Div. muszą wykazać się odpowiednim stopniem biegłości 

w posługiwaniu się językiem angielskim. Test znajomości języka angielskiego dostępny jest dla 

tych którzy nie są pewni swojej znajomości języka angielskiego. Osoby nie zdające testy będą 

musiały ukończyć przynajmniej kurs RE 669. Kandydaci mogą zdawać test znajomości języka 

angielskiego wielokrotnie dopóki go nie zaliczą.  

Komisja Rekrutacyjna rozpatrywać będzie wyłącznie w pełni wypełnione aplikacje i podejmie decyzję 

dotyczącą przyjęcia kandydata. Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu podania 

zostanie wysłana do kandydata przy pomocy wiadomości e-mail. Komisja rekrutacyjna spotyka się 

w czerwcu, wrześniu i grudniu. 

Kandydat rozpoczyna dany program zgodnie z wymaganiami Katalogu z momentu, kiedy rozpoczyna 

studia. Instytut pozwala studentom na ukończenie swoich studiów zgodnie z wymaganiami pierwotnego 

Katalogu, tak długo, jak tylko pozostają studentami i kończą program w racjonalnych ramach czasowych. 

Więcej szczegółów znajduje się w akapicie „Polityka aktualności studiów” w sekcji „Regulacje dotyczące 

studiów” tego Katalogu 

Wszyscy kandydaci, aplikujący na studia, muszą mieć dostęp do e-maila i dostaną adres w domenie 

tcmi.edu, który musi być wykorzystywany do zadań związanych z kursami oraz do korespondencji 

akademickiej. Więcej informacji na temat wymagań, związanych z rekrutacją, można uzyskać na stronie 

internetowej www.tcmi.edu lub pod adresem admissions@tcmi.edu.  

 

Informacja finansowa  

W latach 2023 – 2025 koszt jednego kursu wynosi:  

Czesne …………………...…$1,500 

Zakwaterowanie i wyżywienie … 

…………………………………$300 

RAZEM za jeden kurs ….....$1,800  

 

Pomoc finansowa 

Program stypendiów studenckich 

Stypendia są dostępne dla studentów TCM. Jest to możliwe dzięki hojności kościołów, 

pojedynczych osób oraz organizacji przyznających granty. 

 

about:blank
about:blank
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Pracownicy TCM będą informować studentów i kandydatów o możliwościach uzyskania 

stypendium w czasie procesu rekrutacji i rejestracji oraz będą pomagać w uzyskaniu dostępu do 

potencjalnych stypendiów. 

  

Omówienie opłat oraz zwrotu kosztów 

Opłata rejestracyjna za kurs (OR) 

Opłata Rejestracyjna w wysokości $30-$140 będzie określana dla każdego kursu. Ostateczna 

wysokość każdej OR będzie określana na podstawie wysokości stypendium jakie dany student 

otrzymuje 

  

Opłaty karne 

Student może anulować rejestrację na kurs przez pierwszy miesiąc od rozpoczęcia kursu. 

 

W przypadku późniejszego anulowania rejestracji pobierana będzie opłata w wysokości Opłaty 

Rejestracyjnej (zob. powyżej). 

 

Zarejestrowani studenci, którzy nie będą uczestniczyć w kursie online lub nie pojawią się na wykładach 

kursu hybrydowego, nie odwołując rejestracji w odpowiednim terminie, będą musieli zapłacić opłatę za 

brak obecności, w wysokości równej OR (zob. listę opłat rejestracyjnych powyżej) oraz zostaną ocenieni na 

podstawie oddanych zadań. 

 

Student nie może wziąć udziału w jakimkolwiek kolejnym kursie, dopóki nie ureguluje zaległych opłat. 

 

Zasady dotyczące zwrotów opłat 

 

Międzynarodowy Instytut TCM stara się stworzyć materiały edukacyjne i programy które będą całkowicie 

satysfakcjonujące dla studentów którzy rozpoczną u nas studia. Jednakże, TCM zdaje sobie sprawę z 

okazjonalnej konieczności by student wycofał się z programu z różnych ważnych powodów. TCM uznaje, 

że zasady dotyczące zwrotów muszą być rozsądne oraz sprawiedliwe zarówno dla studenta jak i Instytutu. 

Celem tych zasad jest umożliwienie studentom dokonania odpowiednich korekt na początku kursu bez 

nakładania niepotrzebnych kar. W przypadku gdy student zrezygnuje z kursu TCM, stosują się poniższe 

zasady dotyczące zwrotu. 

 

1. Nie będą dokonywane zwroty opłaty rekrutacyjnej po pięciu (5) dniach roboczych. 

2. Student może zrezygnować z kursu dopóki kurs ma status “In Progress” (“W toku”). 

a. Uczestnicy kursu którzy chcą anulować swoją rejestrację na dany kurs (online lub 

z wykładami na żywo) muszą wysłać prośbę przez stronę internetową na co najmniej trzy 

tygodnie przed wykładami. W przypadku kursów 100% online, opłata karna nie 

obowiązuje przez pierwszy miesiąc od rozpoczęcia kursu. 

b. Od jedenastego (11) do dwudziestego (20) dnia roboczego od daty rozpoczęcia kursu możesz z 

niego zrezygnować i otrzymasz zwrot 50% czesnego. 

c. Jeśli prośba o anulowanie rejestracji zostanie złożona po dwudziestym pierwszym (21) dniu od 

rozpoczęcia kursu, zwrot nie zostanie dokonany. 

3. Jeśli czesne zostanie opłacone przez stronę trzecią, stosują się te same zasady o ile strona ta nie 

zdecyduje się na przesunięcie niewykorzystanego czesnego do innego studenta TCM. 
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Zwrot kosztów 

 

Studenci z pewnych krajów mogą wystąpić o częściowy zwrot opłat za podróż do Austrii, dostarczając 

rachunki do Dyrektora Kampusu Haus Edelweiss: haus@tcmi.edu. 

 

Więcej informacji na temat opłat znajduje się na stronie internetowej TCM, www.tcmi.edu. 

 

Przeniesienie ocen 

Student może uzyskać zaliczenie przedmiotów realizowanych na innych uczelniach, o ile są one zgodne 

z przedmiotami oferowanymi przez Międzynarodowy Instytut TCM. 

 

Maksymalna ilość przeniesionych godzin kredytowych, z oceną B lub lepszą, wynosi sześć (6) na każdy 

program. 

 

By wystąpić o przepisanie ocen, student powinien wysłać prośbę do dziekanatu (registrar@tcmi.edu) oraz 

dołączyć wykaz ocen oraz sylabusy dla kursu z których oceny mają zostać przepisane. 

 

Każdy kurs musi zostać oceniony przez Dziekana w celu sprawdzenia, czy jest on odpowiedni względem 

programu Instytutu. 

 

Biblioteka TCM 

Biblioteka TCM to biblioteka teologiczna, która zapewnia dostęp zasobów i usług, w intencjonalny sposób 

opartych na wizji TCM, by przygotowywać studentów do roli przywódczych w ruchach czynienia 

uczniami. 

Zasoby Biblioteki TCM, zarówno elektroniczne, jak i drukowane, zostały wybrane by wspierać i wzbogacać 

program nauczania oraz pomagać w zaspokojeniu potrzeba każdego studenta, związanych z badaniami 

naukowymi oraz poszukiwaniem informacji. Usługi Biblioteki TCM mają na celu pomoc studentom w 

znalezieniu zasobów koniecznych do ukończenia zadań na kursy oraz przyswajania umiejętności 

prowadzenia badań naukowych. 

Strona internetowa Biblioteki TCM jest miejsce w którym każdy student  może uzyskać informacje o 

zasobach i usługach Biblioteki TCM. Wykorzystując katalog Biblioteki TCM student może uzyskać dostęp 

do zasobów elektronicznych oraz zlokalizować zasoby drukowane. 

Elektroniczne zasoby i usługi Biblioteki TCM dostępne są przez Internet dla wszystkich studentów, z 

całego świata. Dostęp do zasobów w języku angielskim będzie wymagał zalogowania się przy pomocy 

emaila TCM. Dostęp do zasobów elektronicznych w innych językach będzie wymagał innej nazwy 

użytkownika i innego hasła. 

Zasoby drukowane oraz usługi oferowane osobiście w Bibliotece TCM dostępne są w dwóch miejscach: 

• Kampus w Austrii, w Heiligenkreuz, posiada fizyczny zbiór biblioteczny, liczący ok. 25 tysięcy 

drukowanych książek w języku angielskim oraz liczne zasoby w językach studentów, drukowane 

czasopisma, ograniczone przedmioty medialne (DVD, CD), przestrzeń do indywidualnego oraz 

grupowego studiowania oraz dostęp do osobistej pomocy ze strony pracownika Biblioteki. 

Biblioteka dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w trakcie trwania zajęć na tym 

kampusie. Dostępne są też laptopy do wypożyczenia. 

http://www.tcmi.edu/
about:blank
about:blank
about:blank
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• W Indianapolis Corporate Center znajduje się fizyczna biblioteka, zawierająca ok. 6,5 tysiąca 

fizycznych książek w języku angielskim, ograniczone miejsce do indywidualnego studiowania 

oraz pomoc ze strony pracownika biblioteki. Dostęp do tej biblioteki wymaga wcześniejszego 

umówienia się. 

Ponadto, Biblioteka TCM posiada umowy dotycząc dzielenia się zasobami, podpisane z Bibliotekami 

Partnerskimi. Umowy te zostały podpisane z wybranymi bibliotekami w krajach studentów i umożliwiają 

one ograniczony dostęp do zasobów biblijnych i teologicznych w krajach studentów oraz w pobliżu 

lokalizacji w których w tych krajach odbywają się kursy. Lokalizacje Bibliotek Partnerskich można znaleźć 

na stronie Biblioteki TCM. 

Biblioteka TCM jest oddana dostarczeniu studentom usług najwyższej jakości oraz dostępu do zasobów 

które wspierają program nauczania, bez względu na miejsce pobytu oraz język studenta. Dodatkowe 

pytania można kierować na adres library@tcmi.edu. 

 

Minimalne wymagania dotyczące technologii 

By każdy uczestnik kursu mógł mieć dobre „doświadczenie użytkownika”, wykorzystując narzędzia 

związane z uczestniczeniem w procesie nauczania, konieczne jest by każdy posiadał dostęp do poniższych 

urządzeń i usług. Aktualna wiedza na temat sprzętu i oprogramowania jest konieczna do osiągnięcia 

maksymalnych korzyści z treści która jest prezentowana oraz do uniknięcia czynników ryzyka związanego 

z cyberbezpieczeństwem. 

Wszystkie kursy TCM wymagają od studenta by miał dostęp do swojego urządzenia i wykorzystywał je 

przez cały czas trwania kursu, by mógł te kursy pomyślnie ukończyć. 

 

Laptop lub komputer stacjonarny o następujących parametrach 

Poniżej znajdują się wymagania minimalne. Płynniejsze użytkowanie ma większe wymagania. 

Procesor: Core i3 szóstej generacji, AMD A10 lub nowszy 

RAM: 8GB lub więcej 

Operating System: Windows 10, OS X 10.8 - Mountain Lion, dowolna wspierana dystrybucja Linuxa lub 

aktualny Chrome OS. 

Pamięć: 256 GB pamięci wewnętrznej 

Ekran: 14 cali, rozdzielczość 1600 x 900 lub wyższa 

Karta sieciowa: karta bezprzewodowa 802.11ac 2.4/5 GHz lub jakakolwiek inna która zapewni dostęp do 

Internetu 

Kamera: zintegrowana lub dedykowana – ważna w edukacji online 

Słuchawki z mikrofonem: zestaw słuchawek z mikrofonem – ważny w edukacji online 

Urządzenia wejściowe: trackpad / mysz i klawiatura 

 

about:blank
about:blank
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Urządzenie mobilne – telefon lub tablet 
Urządzenie mobilne nie jest wymagane ale może w dużym stopniu ulepszyć doświadczenie studenta 

Telefon: Dowolny aktualny telefon z Androidem lub Apple, posiadający wspieraną wersję systemu 

operacyjnego 

Tablet: Dowolny aktualny tablet z Androidem lub Apple, posiadający wspieraną wersję systemu 

operacyjnego 

Czytnik: Dowolny czytnik elektroniczny może być niezwykle pomocny 

 

Dostęp do Internetu 
Nieograniczony i stabilny dostęp do Internetu ma zasadnicze znaczenie w pomyślnej edukacji online 

Przepustowość łącza: minimum 3Mb/s prędkości pobierania i wysyłania (w zależności od rodzaju 

interakcji w której bierze się udział) 

Dysk w chmurze: Microsoft OneDrive (dostępne dla studentów TCM bez dodatkowych opłat). 

Platformy komunikacji: Email Microsoft Outlook, Microsoft Teams (dostępne dla studentów TCM bez 

dodatkowych opłat). 

 

Oprogramowanie 
Każdy uczestnik kursu powinien mieć dostęp do oprogramowania które umożliwi mu studiowanie, 

pisanie oraz uczestnictwo w interakcjach online. 

Narzędzia do edycji tekstu: Microsoft Office 365 (dostępne dla studentów TCM bez dodatkowych opłat) 

Narzędzia do studiowania Biblii (dostępne w Twoim języku): The Word (wraz z modułami), eSword 

(wraz z modułami), Bible Works, Logos Software, Bible Zoom itp.
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REGULACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW 

PRACA W CZASIE KURSU 

Kursy hybrydowe wymagają trzech miesięcy (110 godzin) pracy online przed wykładami (25 godzin). 

Kursy w pełni online też odbywają się na przestrzeni trzech miesięcy. Lekturę, przygotowanie duchowe 

oraz wszystkie zadania, związane z kursem, należy ukończyć w ciągu tych trzech miesięcy, zgodnie z 

wymaganiami każdego kursu. 

 

Studenci na uczelni wyższej zazwyczaj kończą trzy kursy (9 godzin kredytowych) w ciągu roku. Studenci 

powinni zobaczyć poniższe informacje by ukończyć program Master of Arts oraz Master of Divinity we 

właściwych fazach w celu uzyskania dyplomu w rozsądnym czasie. 

  

INTEGRALNOŚĆ AKADEMICKA 

Wszystkie prace pisemne powinny być odzwierciedleniem wysiłków studenta, a cytowane materiały oraz 

idee powinny być odpowiednio udokumentowane. Plagiat, rozumiany jako kradzież i/lub przekazywanie 

idei czy słów innych osób jako własnych, bez wskazania źródeł, w celu osiągnięcia zysku lub oceny, nie 

będzie tolerowany. Każdy przypadek zostanie zgłoszony do Dziekana ds. edukacyjnych i będzie 

skutkował wprowadzeniem w życie modelu dyscypliny progresywnej. 

 

ZASADY DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA 

Od studentów oczekuje się, że będą uczestniczyli w kursach na które się zapiszą. Oznacza to bycie 

aktywnym każdego tygodnia pod względem zadań związanych z kursem, wliczając to pracę online, np. 

zadania, oglądanie filmów, czytanie slajdów oraz uczestnictwo w forach znajdujących się na MOODLE, 

jeśli są częścią danego kursu Oczekuje się, że studenci spędzą 135 godzin na pracy do każdego kursu. 

Mniejsza ilość poświęconego czasu może mieć wpływ na ocenę końcową danego studenta.  

 

OCENY 

A 93-100%  4.00 punkty kredytowe 

A- 90-92%  3.67 punktu kredytowego 

B+ 86-89%  3.33 punktu kredytowego 

B 83-85%  3.00 punkty kredytowe 

B- 80-82%  2.67 punktu kredytowego 

C+ 76-79%  2.33 punktu kredytowego 

C  73-75%  2.00 punkty kredytowe 

C- 70-72%  1.67 punktu kredytowego 

Kursy poniżej ten oceny należy powtórzyć 

D+ 66-69%  1.33 punktu kredytowego 

D 63-65%  1.00 punkt kredytowy 

D- 60-62%  0.67 punktu kredytowego 

F Poniżej 60%  0.00 punktów kredytowych 

AU Wolny słuchacz 0.00 punktów kredytowych 

I Nieukończone  0.00 punktów kredytowych 
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P Zaliczenie  0.00 punktów kredytowych 

W Rezygnacja  0.00 punktów kredytowych 

Sugerowane jest, żeby powtórzyć kursy zaliczone na ocenę poniżej C- tak szybko, jak to tylko możliwe, 

żeby uratować średnią ocen. Każdy kurs, zaliczony na ocenę F, musi zostać powtórzony, a nowsza ocena 

zastępuje starszą przy liczeniu średniej. Powtarzane kursy będą oznaczone jako powtarzane na wypisie 

ocen. Kurs można powtarzać maksimum trzy razy. 

 

Nie przysługuje zwrot kosztów podróży na powtarzane kursu.  

 

Wszystkie odwołania od oceny końcowej należy składać do Dziekana ds. akademickich, który podejmie 

ostateczną decyzję po zapoznaniu się z pracami studenta i konsultacji z wykładowcą.  

 

 

OKRES PRÓBNY I ZAWIESZENIE 

Wobec studentów których średnia ocen spadnie poniżej 3.00 w czasie trwania programu zostanie 

zastosowana następująca procedura: 

1. Jeśli ogólna średnia spadnie poniżej 3.00 po ukończeniu pierwszych czterech kursów danego 

programu, student otrzyma pisemne ostrzeżenie z Biura ds. Studenckich. Kopię tego ostrzeżenia 

otrzyma także Dziekan ds. Akademickich. 

2. Student, który nie osiągnie średniej 3.00 po ukończeniu pierwszych czterech kursów, będzie mógł 

wziąć udział tylko w dwóch kolejnych kursach, znajdujących się na jego liście wymagań, by poprawić 

swoją średnią do wymaganego poziomu. Biuro Dziekana ds. Akademickich określi, które kursy należy 

ukończyć. W okresie próbnym student nie może się rejestrować na żadne kursy, poza wyznaczonymi 

przez Dziekana. 

3. Jeśli student osiągnie minimalną średnią 3.00 po ukończeniu tych dwóch kursów (tj. po ukończeniu 

sześciu kursów w swoim programie w TCM), zostanie dokonany przegląd jego osiągnięć 

akademickich i zostanie podjęta decyzja w sprawie ukończenia programu w TCM. 

4. Jeśli student nie osiągnie minimalnej średniej 3.00 po ukończeniu tych dwóch kursów, wyznaczonych 

przez Dziekana, zostanie zawieszony (na określony czas) albo usunięty z programu (na stałe). 

5. Student może ponownie wystąpić o przyjęcie do programu po zawieszeniu, wysyłając pisemne 

odwołanie do Dziekana ds. Akademickich oraz Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna podejmie 

wtedy odpowiednie kroki w związku z tą prośbą. 

 

 

STUDENCKI KODEKS POSTĘPOWANIA 

Od wszystkich studentów oczekuje się, że będą okazywać pobożny charakter. Następujące zachowania są 

niewłaściwe dla chrześcijan i stanowią podstawę do zawieszenia:  

● Niemoralne zachowanie, zwłaszcza niewłaściwe zachowanie seksualne (aktywność 

pozamałżeńska lub homoseksualna) lub działalność kryminalna. Dotyczy to też 

wykorzystywanie dostępu do Internetu, udostępnianego przez TCM, do oglądania 

nieprzyzwoitych / niewłaściwych stron.  

● Świadome niewywiązanie się z przestrzegania jakichkolwiek zasad i/lub praktyk TCM.  

● Zachowanie które niszczy wspólnotę TCM, wliczając w to (ale nie ograniczając się do tego) 

powtarzające się, przeszkadzające innym głośne zachowanie w trakcie zajęć, niewłaściwe 

zachowanie na terenie centrów mentoringowych lub w ich pobliżu oraz niewłaściwą 

korespondencję lub telefony.  
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● Wszelkie zachowanie które może stanowić fizyczne zagrożenie dla studentów, personelu oraz 

mienia TCM.  

● Posiadanie, używanie lub dystrybucja narkotyków, tytoniu lub alkoholu.  

MODEL DYSCYPLINY PROGRESYWNEJ 

 

Wiceprezydent ds. edukacyjnych jest odpowiedzialny za postępowania dyscyplinarne względem 

studentów i do niego będą kierowane wszelkie doniesienia na temat działań studentów które wymagają 

działania dyscyplinarnego. Wytyczne dotyczące zawieszenia akademickiego oraz związanego 

z zachowaniem zostały omówione powyżej. Częścią modelu dyscypliny progresywnej przed 

zawieszeniem mogą być: upomnienie ustne, upomnienie pisemne, okres próbny, a potem zawieszenie z 

programu. Dziekan ds. akademickich zdecyduje o zawieszeniu wyłącznie po konsultacji z osobami których 

opinie mogą mieć znaczenie dla sprawy danego studenta. Każde działanie zostanie na stałe zapisane w 

dokumentach danego studenta. 

Jeśli zostanie podjęta decyzja o działaniu dyscyplinarnym, student otrzyma pisemną informację o decyzji, 

z wyjątkiem upomnienia ustnego. 

ZASADY DOTYCZĄCE BRAKU AKTYWNOŚCI 

Student który przez dwa kolejne lata akademickie nie ukończy jakiegokolwiek kursu zostanie oznaczony 

jako nieaktywny. Nieaktywny student który chce wznowić studia, musi wystąpić o przywrócenie na listę 

studentów. 

 

REZYGNACJA Z PROGRAMU 

Student może wystąpić o usunięcie z programu w dowolnym momencie studiów, poprzez wysłanie 

pisemnej prośby do Dziekanatu. Student który zrezygnował ze studiów, ale chce je kontynuować, musi 

wystąpić o przywrócenie na listę studentów. 

 

 

PRZYWRÓCENIE NA LISTĘ STUDENTÓW 

Nieaktywny student który chce wznowić swoje studia w TCM może wystąpić o przywrócenie na listę 

studentów zgodnie z następującą procedurą:  

1. Pisemne (lub elektroniczne) podanie zostaje wysłane do Dziekanatu lub Dziekana ds. 

akademickich z prośbą o przywrócenie. 

2. Po wstępnym przejrzeniu podania student ponownie przechodzi przez proces rekrutacji, by 

zdobyć wymagane rekomendacje. 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji, student kontynuuje swoje studia zgodnie z warunkami 

Katalogu z roku w którym ma miejsce przywrócenie na listę studentów. 

4. Decyzja o przeniesieniu kursów do nowego roku katalogowego zostanie podjęta zgodnie 

z polityką aktualności. 

5. Student uiszcza wszystkie zaległe opłaty. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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ZASADY DOTYCZĄCE URLOPU NAUKOWEGO 

Studenci którzy chcą odroczyć swoje studia na krótki czas (1-2 lata) ze względu na dowolny powód taki 

jak choroba, wychowywanie dzieci, problemy finansowe, zmiana pracy, aktywna służba wojskowa itp. 

mogą złożyć podanie o odroczenie studiów (urlop naukowy) w następujący sposób: 

1. Pisemne (lub elektroniczne) podanie zostaje wysłane do Dziekanatu lub Dziekana z prośbą 

o urlop dziekański na określony czas, nie przekraczający dwóch lat.  

2. Przy podjęciu decyzji względem prośby o urlop naukowy zostaną wzięte wszelkie związane 

z tym kwestie. 

3. Dziekanat poinformuje studenta o podjętej decyzji a kopia powiadomienia zostanie umieszczona 

w aktach studenta oraz w jego danych elektronicznych. 

4. Student pozostanie na liście aktywnych studentów w czasie trwania urlopu dziekańskiego (1-2 

lata). Urlop nie będzie brany pod uwagę w związku z polityką aktualności. 

  

Jeśli student znajduje się na urlopie dziekańskim i chce wznosić studia, może to zrobić rejestrując się na 

zajęcia.  

 

WOLNY SŁUCHACZ  

Opcja ta jest przeznaczona dla osób, które chcą:  

● zobaczyć, jak wygląda program TCM przed podjęciem decyzji o rekrutacji na dany program; 

● zdobyć dodatkową wiedzę bez przyjęcia na program lub zdobyć wiedzę wykraczającą poza 

wymagania programu; 

● towarzyszyć małżonkowi. 

Wolni słuchacze mogą uczestniczyć tylko w tych kursach w Haus Edelweiss, które są tłumaczone na ich 

język. Pierwszeństwo w rejestracji mają studenci zaliczający przedmiot na ocenę, a dopiero później wolni 

słuchacze. Od wolnych słuchaczy oczekuje się, że będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach. 

 

Obowiązują następujące zasady.  

1. Każda osoba może uczestniczyć tylko w dwóch kursach jako wolny słuchacz, bez względu na miejsce, 

w którym dane kursy się odbywają. 

2. Nie jest dozwolone uczestnictwo wolnych słuchaczy poniżej 19 roku życia. 

3. Wolni słuchacze muszą uczęszczać na wszystkie zajęcia kursu, na który się zarejestrowali. 

4. W niektórych kursach wolni słuchacze nie mogą uczestniczyć – wybór kursu musi zostać 

zatwierdzony. 

 

POLITYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA 

Międzynarodowy Instytut TCM przyjmuje chrześcijan i chrześcijanki dowolnej rasy, koloru, wieku, 

narodowości i pochodzenia etnicznego, uznających zasady wiary oraz kodeks postępowania TCM. 

Instytut nie dyskryminuje ze względu na wiek, rasę, kolor, płeć czy niepełnosprawności fizyczne. 

 

POLITYKA DOTYCZĄCA SKARG  

Studentów zachęca się by próbowali znaleźć wewnętrzne rozwiązanie skarg za pośrednictwem 

wykładowców, administracji lub innych pracowników. Może to dotyczyć zasad, procedur, pomocy 

online, osądu lub innych kwestii. Jeśli te sposoby rozwiązania problemu nie przyniosą 

satysfakcjonujących rezultatów, istnieje możliwość złożenia oficjalnej skargi poprzez wypełnienie 

formularza znajdującego się tutaj. Oficjalną skargę można też złożyć na piśmie do Dziekanatu 

about:blank
about:blank
about:blank
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(registrar@tcmi.edu), Dziekana ds. Akademickich (dean@tcmi.edu) lub Głównego urzędnika ds. 

akademickich. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 30 dni od otrzymania wypełnionego formularza. 

 

W mało prawdopodobnym przypadku gdy studentowi nie uda się rozwiązać danej sprawy 

wymienionymi powyżej kanałami, może szukać dodatkowej pomocy w organizacjach zewnętrznych, 

takich jak: 

 

Higher Learning Commission 

(Komitet ds. wykształcenia wyższego) 

230 South LaSalle Street, Suite 7-500 

Chicago, IL 60604 

 

Indiana Commission for Higher Education 

Indiana Board for Proprietary Education 

(Rada stanu Indiana ds. edukacji prywatnej). 

101 W. Ohio Street, Site 300 

Indianapolis, IN 46204-1984 

https://www.in.gov/bpe 

 

 

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI 

 

Międzynarodowy Instytut TCM dąży do takiego środowiska nauczania akademickiego, w którym będą 

mogli uczestniczyć chrześcijanie i chrześcijanki w różnym wieku, z różnych kultur, narodowości, grup 

etnicznych, języków, ras, umiejętności, środowisk socjoekonomicznych, wspierających naszą misję, wizję, 

wartości oraz zasady. 

 

POLITYKA AKTUALNOŚCI STUDIÓW 

 

Zaczynając od roku akademickiego 2016, ustanowiona zostaje polityka nowości, która ustanawia limit 

czasu w jakim student może ukończyć swój program studiów. 

 

Nowi studenci Certyfikatu muszą ukończyć program w ciągu 5 lat; studenci M.A. w ciągu 10 lat, a studenci 

M.Div. w ciągu 15 lat licząc od momentu, gdy uczestniczą w pierwszym kursie zaliczanym do programu. 

Jeśli student nie wypełni wymagań programu w ramach określonego limitu, będzie musiał ponownie 

potwierdzić kursy, które ukończył później niż na 10 lat od rozpoczęcia studiów. Studenci, którzy rozpoczęli 

swój program przed 2016 rokiem, mają czas do maja 2026 roku, by wypełnić wymagania swojego 

programu. Po tym terminie konieczne będzie ponowne potwierdzenie warunków ukończenia. 

 

 

POLITYKA WOLNOŚCI AKADEMICKIEJ ORAZ WOLNOŚCI 

WYPOWIEDZI 

 

Instytucje akademickie działają na rzecz wspólnego dobra. To wspólne dobro opiera się na wolnym 

poszukiwaniu prawdy oraz jej wolnym wyrazie. 

 

mailto:registrar@tcmi.edu
mailto:dean@tcmi.edu
about:blank
about:blank


 

19 
 

Wolność akademicka oznacza, że student ma pełną wolność w badaniach i publikowaniu wyników w 

odniesieniu do jego pozycji akademickiej, ale badania mające cel finansowy powinny opierać się na 

porozumieniu z administracją instytucji. Studenci mają wolność do tego by na zajęciach omawiać temat 

którego są nauczani, ale powinni uważać by nie dyskusji nie wprowadzać kontrowersyjnych kwestii, nie 

mających związku z tym tematem. 

W TCM, tak jak w społeczeństwie jako całości, wolność wypowiedzi jest zależna od mowy która nie jest 

zniesławiająca, oszczercza, wzbudzająca rozruchy czy nękająca w sposób niezgodny z prawem. Ponadto, 

mowa skierowana względem konkretnych osób z zamiarem spowodowania znacznej szkody nie jest 

chroniona przez wolność akademicką. 

Studenci czasami piszą czy wypowiadają się jako obywatele. Powinni pamiętać, że opinia publiczna może 

osądzać ich instytucję na podstawie tego co mówią czy piszę. Powinni zawsze okazywać powściągliwość 

i szacunek dla innych opinii oraz podejmować wszelkie wysiłki by zaznaczać, że nie wypowiadają się w 

imieniu instytucji. 

 

 

INSTYTUCJONALNA RADA WERYFIKACYJNA (INSTITUTIONAL REVIEW 

BOARD, IRW) 

 

Instytucjonalna rada weryfikacyjna (IRW) w Międzynarodowym Instytucie TCM (TCM) została 

ustanowiona by wspierać cel jakim jest prowadzenie badań naukowych z odpowiednią dbałością i 

integralnością. Celem tej rady jest ochrona praw i dobrobytu ludzkich uczestników badań, prowadzonych 

przez studentów i/lub pracowników związanych z TCM. Badania których częścią są ludzcy uczestnicy 

wymagają akceptacji IRW. Odpowiedzialnością głównego badacza jest otrzymanie odpowiedniej zgody 

od IRW TCM przed rozpoczęciem badań. Działania badawcze które nie wymagają zgody IRB są omówione 

w Sekcji 3: Zasady i procedury Instytucjonalnej Rady Weryfikacyjnej w Przewodniku dotyczącym badań i 

pism naukowych TCM. 

 

POLITYKA DOTYCZACA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

TCM nie dyskryminuje ze względu na wiek, rasę, płeć, niepełnosprawności fizyczne czy przynależność 

denominacyjną. TCM oferuje pomoc kwalifikującym się do niej studentom z niepełnosprawnościami, by 

pomóc im w uzyskaniu równego dostępu do programów instytucjonalnych oraz usług, odpowiadającą 

ich unikalnym potrzebom. TCM stosuje się do amerykańskiego Disabilities Act (Ustawa o 

niepełnosprawności) z 1990r. oraz wersji poprawionej z 2011r. Student potrzebujący pomocy musi 

skontaktować się z Dziekanatem by wypełnić podanie. 

 

DODATKOWE ZASADY I WSKAZÓWKI 

 

Podręcznik Studenta przedstawia studentom szeroki zakres informacji odnośnie życia studenckiego w 

TCM. 

• Ukończenie programu studiów 

• Informacje dotyczące centrów mentorignowych 

• Informacje akademickie 

about:blank
about:blank
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Podręcznik do Zintegrowanej Refleksji jest przewodnikiem do projektu który pomaga studntom 

zastanowić się nad umiejętnościami zdobytymi w TCM oraz je zastosować. 

• Czym jest projekt Zintegrowanej Refleksji? 

• Wskazówki dotyczące Projektu Zintegrowanej Refleksji 

• Najczęściej zadawane pytania odnośnie Projektu Zintegrowanej Refleksji. 

Przewodnik dotyczący badań i pism naukowych TCM przedstawia studentom TCM obowiązujące w całej 

instytucji standardy prowadzenia badań naukowych, pisania, formatowania prac oraz prac magisterskich. 

Zawiera następujące sekcje: 

• Sekcja 1: styl pisania, styl APA, styl SBL 

• Sekcja 2: Badania naukowe związane z pracą magisterską oraz jej pisanie 

• Sekcja 3: Zasady i procedury Instytucjonalnej Rady Weryfikacyjnej 

 

KATALOG AKADEMICKI 

W ramach podwyższania jakości, Międzynarodowy Instytut TCMI ocenia, ewaluuje oraz zmienia swoje 

programy edukacyjne oraz zasady, by wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom świata. Chociaż 

Instytut w pełni zamierza oferować opisane poniżej kursy, zachowuje prawo do ich zmiany, mając na celu 

podnoszenie ich jakości. W takich przypadkach administracja proponuje studentom sensowne zamienniki 

lub inne ułatwienia jeśli kurs, obecny w danym programie, zostaje znacząco zmodyfikowany lub usunięty 

z programu nauczania. 

Odpowiedzialnością studenta jest zapoznanie się z Katalogiem oraz innymi informacjami, dostarczanymi 

przez Międzynarodowy Instytut TCM; pozostawanie na bieżąco ze zmianami programu; oraz znajomość 

i stosowanie się do aktualnych zasad, procedur i wymagań. 

 

about:blank
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OFEROWANE PROGRAMY STUDIÓW ORAZ PRZEDMIOTY 

 

Kursy oferowane są online z częścią na żywo w różnych centrach mentoringowych. Treści omawiane 

podczas zajęć z poziomu 600 (np. BS/PT 621 czy PT 634) koncentrują się zazwyczaj na określonych 

dziedzinach studiów i wymagają od studentów zastosowania zasad i koncepcji o wyższym stopniu 

złożoności niż podczas zajęć z poziomu 500 (np. BS 500 czy OL 500). Dokładny charakter zajęć jest 

określony w opisie danego kursu. 

 

Obecni studenci programów Certyfikat, Master of Arts. oraz Master of Divinity będą podlegali 

wymaganiom z roku, w którym zostali przyjęci na studia. 

 

Poniżej znajdują się wymagania związane z ukończeniem danego programu. Możliwe jest uczestnictwo 

w maksymalnie czterech kursach dodatkowych dla osobistego wzbogacenia. Z zasady będą to kursy 

nieobowiązkowe i nie będą się liczyć do wymagań programu.  

 

Prośba o zastąpienie kursów innymi musi być zaakceptowana przez dziekana ds. akademickich 

(dean@tcmi.edu). 

  

Ponieważ niektórzy studenci mogą mieć trudności z częstym przyjazdami do Haus Edelweiss, zajęcia są 

też oferowane w innych krajach. W różnych latach oferowane są różne przedmioty, zależnie od 

dostępności wykładowców oraz potrzeb studentów w poszczególnych krajach. 
 

Certyfikat 

Trwający dwadzieścia cztery (24) godziny kredytowe Certyfikat o program nie kończący się nadaniem 

stopnia naukowego, który ma na celu danie studentom możliwości by wzmocnili swoje umiejętności 

z zakresu przywództwa chrześcijańskiego. Jest on skierowany do pastorów, starszych, nauczycieli oraz 

innych przywódców chrześcijańskich którzy chcą kontynuować swoją edukację i/lub uzyskać stopień 

naukowy poprzez ukończenia podstawowych kursów na ocenę. 

 

Cele 

Po ukończeniu programu Certyfikat student będzie w stanie  

1. Stworzyć biblijną podstawę dla czynienia uczniami (cel programowy 1) 

2. Stworzyć infrastrukturę do osobistego studium biblijnego (cel programowy 2) 

3. Stworzyć strukturę dla działania jako przywódcy-sługi (cel programowy 3) 

4. Praktykować komunikację z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (cel programowy 4)  

 

Przebieg programu Certyfikat 

Aby wypełnić wymagania Certyfikatu, konieczne jest zaliczenie 24 godzin kredytowych: 

RE 500 – Metody badawcze (3 godziny kredytowe) – kursi ten musi być ukończony jako jeden z 

pierwszych trzech kursów w programie (9 godzin kredytowych). 

 RE 501 Zintegrowana Refleksja – Projekt w Służbie (3 godziny kredytowe) 

Trzy kursy podstawowe, wybrane z poniższych (w sumie 9 godzin kredytowych): 

BS 500 Hermeneutyka 

BS 615 Wprowadzenie do studiów Starego Testamentu (ewentualnie w zamian BS/PT 621 

Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu lub BS 639 Misja w Starym Testamencie) 
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BS 635 Wprowadzenie do studiów Nowego Testamentu (ewentualnie w zamian BS/PT 641 

Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu lub BS 640 Misja w Nowym Testamencie) 

TH 600 Historia teologii chrześcijańskiej 1  

TH 601 Historia teologii chrześcijańskiej 2 

Jeden kurs podstawowy, wybrany z poniższych (3 godziny kredytowe): 

OL 500 Czynienie uczniami 

PT 602 Teologia i praktyka modlitwy 

PT 603 Teologia i praktyka szafarstwa  

PT 605 Teologia i praktyka uwielbienia 

Dwa kursy wybrane z kategorii PT/OL (razem 6 godzin kredytowych) 

BS 639 Misja w Starym Testamencie 

BS 640 Misja w Nowym Testamencie 

BS 690 Lektura 

BS/PT 621 Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu 

BS/PT 641 Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu 

CN 599 Psychologia pastoralna 

CN 660 Wprowadzenie do poradnictwa pastoralnego 

CN 661 Edukacja małżeńska i rodzinna 

CN 662 Praktyczne poradnictwo pastoralne 

CN 690 Lektura 

CN/TH 605 Etyka pastoralna 

ED 549 Wprowadzenie do edukacji chrześcijańskiej 

ED 650 Zasady nauczania chrześcijańskiego 

ED 690 Lektura 

OL 610 Przewodzenie i zarządzanie 

OL 611 Kształtowanie przywództwa w służbie 

OL 670 Przywództwo cyfrowe oraz kreatywność w służbie 

OL 690 Lektura 

PT 615 teologia i praktyka modlitwy 

PT 620 Homiletyka 

PT 630 Kościół misyjny 

PT 633 Studia międzykulturowe 

PT 634 Współczesne zagadnienia z zakresu studiów międzynarodowych 

PT 635 Służba międzykulturowa 

PT 652 Służba małych grup 

PT 690 Lektura 

TH 500 Teologia systematyczna 

TH 603 Przegląd historii Kościoła 

TH 615 Apologetyka i kultura 

TH 616 Światopoglądy i religie 

 

 

Przebieg Certyfikatu z koncentracją na czynieniu uczniami pośród dorosłych 

Aby wypełnić wymagania programu Certyfikat z koncentracją na czynieniu uczniami, konieczne jest 

zaliczenie poniższych przedmiotów. 

RE 500 Metody badawcze (3 godziny kredytowe) – kursi ten musi być ukończony jako jeden 

z pierwszych trzech kursów w programie (9 godzin kredytowych). 

RE 501 Zintegrowana Refleksja – Projekt w Służbie (3 godziny kredytowe) 

Trzy kursy podstawowe (9 godzin kredytowych) 
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BS 500 Hermeneutyka 

BS 615 Wprowadzenie do studiów Starego Testamentu (ewentualnie w zamian BS/PT 621 

Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu lub BS 639 Misja w Starym Testamencie). 

BS 635 Wprowadzenie do studiów Nowego Testamentu (ewentualnie w zamian BS/PT 641 

Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu lub BS 640 Misja w Nowym Testamencie) 

Dwa kursy podstawowe z zakresu czynienia uczniami (6 godzin kredytowych) 

OL 500 Czynienie uczniami 

OL 609 Przewodzenie przez służbę 

PT 652 Służba małych grup 

Jeden przedmiot dodatkowy z zakresu praktycznego czynienia uczniami, wybrany z poniższych (3 

godziny kredytowe) 

PT 602 Teologia i praktyka modlitwy 

PT 603 Teologia i praktyka szafarstwa 

PT 604 Ewangelizacja 

PT 605 Teologia i praktyka uwielbienia 

 

Przebieg Certyfikatu z koncentracją na duszpasterstwie kapelana 

Aby wypełnić wymagania programu Certyfikat z koncentracją na duszpasterstwie kapelana, konieczne 

jest zaliczenie poniższych przedmiotów. Koncentracja ta nie zawiera jednostek związanych z Kliniczną 

Edukacją pastorską 

RE 501 Zintegrowana Refleksja – Projekt w Służbie (3 godziny kredytowe) 

BS 500 Hermeneutyka 

BS 615 Wprowadzenie do studiów Starego Testamentu (ewentualnie w zamian BS/PT 621 

Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu lub BS 639 Misja w Starym Testamencie). 

BS 635 Wprowadzenie do studiów Nowego Testamentu (ewentualnie w zamian BS/PT 641 

Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu lub BS 640 Misja w Nowym Testamencie) 

OL 500 Czynienie uczniami 

OL 609 Przewodzenie przez służbę 

Kursy z zakresu koncentracji na duszpasterstwie kapelana (6 godzin kredytowych) 

CN 595 Wprowadzenie do duszpasterstwa kapelana 

CN 660 Wprowadzenie do poradnictwa pastoralnego 

 

Ścieżka ta nie zawiera kursów do wyboru. 

 

Kohorty 

Kohorty to małe grupy studentów, mówiących tym samym językiem i zazwyczaj mieszkających w tym 

samym kraju, którzy zbierają się razem by ukończyć program Certyfikat z koncentracją na czynieniu 

uczniami lub Master of Arts w określonej kolejności. Wszyscy ci studenci uczestniczą razem 

w ograniczonej liczbie kursów, za wyjątkiem dodatkowych kursów online, wybieranych przez każdego 

studenta.  

 

Od wszystkich studentów wymaga się zaangażowania przez cały czas trwania studiów w refleksję na 

temat swoich umiejętności przeniesienia wiedzy na działanie wewnątrz danego obszaru służby. 

Zintegrowana Refleksja – Projekt w Służbie składa się z corocznych raportów i samooceny, wysyłanych 

przez studenta na koniec roku kalendarzowego w każdym roku jego studiów. Ponadto, coroczna ocena 

zostaje wysłana także przez osoby na których służba danego studenta miała wpływ. Przed otrzymaniem 

dyplomu student w Refleksji Końcowej opisuje dowody osiągnięcia przez siebie celów programowych 
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TCM, dowody umiejętności przeniesienia wiedzy na działanie oraz krytyczną refleksję nad swoimi 

działaniami. 

 

Program Master of Arts 

Celem tego trwającego czterdzieści osiem (48) godzin kredytowych programu jest wzmocnienie zdolności 

przywódczych pastorów i innych liderów chrześcijańskich, zapewniając im szeroko zakrojony, 

interdyscyplinarny program edukacyjny z zakresu ogólnie pojmowanego przywództwa chrześcijańskiego. 

Tego rodzaju kariera może dotyczyć służby w Kościele, biznesu, przywództwa organizacyjnego czy 

organizacji non-profit. Program jest przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie wyższe 

w dowolnej dziedzinie. 
 

Cele programu 

Po ukończeniu programu Master of Arts, student będzie w stanie 

1. Przygotowywać, rozwijać oraz implementować służbę czynienia uczniami w organizacjach (cel 

programowy 1) 

2. Rozwijać umiejętności interpretacji biblijnej i teologicznej w ojczystym języku studenta (cel 

programowy 2) 

3. Uczyć przywództwa przez służbę w organizacjach, w tym w Kościołach, organizacjach 

parakościelnych, szkołach i firmach (cel programowy 3) 

4. Dzielić się swoją wiarą w organizacjach wykorzystując różnorodne narzędzia komunikacyjne (cel 

programowy 4) 

 

Przebieg programu Master of Arts 

Aby wypełnić wymagania programu Master of Arts, konieczne jest zaliczenie czterdziestu ośmiu (48) 

godzin kredytowych. 

Przebieg programu Master of Arts w odniesieniu do celów programowych 

1. Przygotowywać, rozwijać oraz implementować służbę czynienia uczniami w organizacjach (6 godzin)  

a. OL 500 Czynienie uczniami 

b. OL 600 Czynienie uczniami w Nowym Testamencie 

2. Rozwijać umiejętności interpretacji biblijnej i teologicznej w ojczystym języku studenta (15 godzin) 

a. BS 500 Hermeneutyka 

b. BS 615 Wprowadzenie do studiów Starego Testamentu (ewentualnie w zamian BS/PT 621 

Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu lub BS 639 Misja w Starym Testamencie) 

c. BS 635 Wprowadzenie do studiów Nowego Testamentu (ewentualnie w zamian BS/PT 641 

Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu lub BS 640 Misja w Nowym Testamencie) 

d. TH 600 Historia teologii chrześcijańskiej 1 

e. TH 601 Historia teologii chrześcijańskiej 2 

3. Uczyć przywództwa przez służbę w organizacjach, w tym w Kościołach, organizacjach 

parakościelnych, szkołach i firmach (6 godzin) 

a. OL 609 Przewodzenie przez służbę 

b. TH 610 Etyka chrześcijańska 

4. Dzielić się swoją wiarą w organizacjach wykorzystując różnorodne narzędzia komunikacyjne 

(9 godzin) 

a. RE 500 Metody badawcze 

b. RE 601 Zintegrowana Refleksja – Projekt w Służbie 
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c. TH 632 Teologia misji 

 

Studenci którzy rozważają dalszą edukację, mogą zdecydować się na napisanie pracy dyplomowej. 

Związane z tym będą kursy RE 600 Zaawansowane badania naukowe i pisanie oraz RE 605 Praca 

dyplomowa MA. Może to się zaliczać do 6 godzin kredytowych w ramach przedmiotów do wyboru LUB 

może być częścią dodatkowych dozwolonych kursów. Studenci którzy chcą napisać pracę dyplomową 

muszą poinformować Dziekanat o swojej decyzji (registrar@tcmi.edu) w ramach swoich pierwszych trzech 

kursów.  

 

Pozostałe 12 godzin: 

Opcja 1 – dowolne kursy od wyboru z poniższej listy. 

Opcja 2 – wybrana koncentracja z kaznodziejstwa, przywództwa, formacji chrześcijańskiej, 

poradnictwa pastoralnego, misji oraz studiów międzykulturowych lub biblistyki. 12 godzin (4 kursy) 

musi dotyczyć kursów z wybranej koncentracji, wliczając w to kurs podstawowy danej koncentracji. 

  

Kaznodziejstwo 

 PT 620 Homiletyka (kurs podstawowy koncentracji) 

  BS/PT 621 Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu 

 BS/PT 722 Zaawansowana homiletyka 

 BS/PT 641 Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu 

 PT 690 Lektura 

 

Przywództwo 

 OL 610 Przewodzenie i zarządzanie  

 OL 611 Kształtowanie przywództwa w służbie  

 PT 615 Teologia i praktyka służby 

 OL 670 Przywództwo cyfrowe oraz kreatywność w służbie 

 OL 690 Lektura 

 OL 712 Przemieniające przywództwo 

 

Formacja chrześcijańska 

 ED 549 Wprowadzenie do edukacji chrześcijańskiej (kurs podstawowy koncentracji) 

 ED 650 Zasady edukacji chrześcijańskiej (kurs podstawowy koncentracji) 

 OL 611 Kształtowanie przywództwa w służbie 

 PT 615 Teologia i praktyka służby 

 OL 670 Przywództwo cyfrowe oraz kreatywność w służbie 

 ED 690 Lektura 

 

Poradnictwo pastoralne  

 CN 595 Wprowadzenie do duszpasterstwa kapelana 

 CN 599 Psychologia pastoralna 

 CN/TH 605 Etyka pastoralna  

 CN 660 Wprowadzenie do poradnictwa pastoralnego (kurs podstawowy koncentracji)  

 CN 661 Edukacja małżeńska i rodzinna 

 CN 662 Praktyczne poradnictwo pastoralne 

 CN 690 Lektura 

 CN 763 Narzędzia poradnictwa pastoralnego 

 CN 799a Poradnictwo pastoralne: małżeństwo i rodzina 

 CN 799b Poradnictwo pastoralne: kruchość życia 

 CN 799c Poradnictwo pastoralne: życie pozbawione równowagi 
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Misja i studia międzykulturowe  

BS 639 Misja w Starym Testamencie 

BS 640 Misja w Nowym Testamencie 

PT 630 Kościół misyjny 

PT 633 Studia międzykulturowe 

PT 634 Współczesne zagadnienia z zakresu studiów międzykulturowych 

PT 635 Służba międzykulturowa 

PT 690 Lektura 

 

Czynienie uczniami pośród dorosłych 

OL 605 Czynienie uczniami w Nowym Testamencie  

PT 602 Teologia i praktyka modlitwy 

PT 603 Teologia i praktyka szafarstwa 

PT 604 Ewangelizacja 

PT 605 Teologia i praktyka uwielbienia  

PT 615 Teologia i praktyka służby 

PT 690 Lektura 

 

Biblistyka 

BS 639 Misja w Starym Testamencie 

BS 640 Misja w Nowym Testamencie 

BS 741 Tła Starego Testamentu 

BS 742 Tła Nowego Testamentu 

BS/PT 621 Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu 

BS/TH 722 Teologia Starego Testamentu 

BS/PT 641 Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu 

BS/TH 743 Teologia Nowego Testamentu 

BS/TH 744 Eschatologia Nowego Testamentu 

BS 690 Lektura 

 

Inne przedmioty do wyboru 

TH 500 Teologia systematyczna 

TH 603 Zarys historii Kościoła 

TH 615 Apologetyka i kultura 

TH 616 Światopoglądy i religie 

TH 750 Współczesne zagadnienia w teologii 

 

Indywidualny tok nauczania (ITN) 

Dostępny dla studentów którzy nie są w stanie regularnie uczestniczyć w kursach TCMII. ITN jest 

dostępny wyłącznie dla studentów MA i MDiv którzy ukończyli przynajmniej dwie trzecie swojego 

programu i którym okoliczności życiowe nie pozwalają na ukończenie studiów. Kurs w ramach ITN ma 

miejsce online i wymaga 125 godzin pracy na przestrzeni trzech miesięcy. Skontaktuj się z dziekanatem 

(registrar@tcmi.edu) w celu otrzymania odpowiedniego formularza. Kandydaci otrzymają odpowiedź w 

ciągu miesiąca. 

 

Kursy te nie są częścią koncentracji. 

 

Jeśli rozważasz podjęcie studiów doktoranckich w kontekście eurazjatyckim, rozważ program Master of 

Divinity ponieważ lepiej przygotowuje studentów do pracy doktoranckiej z zakresu Biblii i teologii.  
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Konkretne kursy wymienione w tabeli są określane jako wymagane kursy podstawowe. Tabela pokazuje 

sposób rozłożenia postępów studenta w sposób umożliwiający ukończenie studiów w rozsądnym czasie. 

 

Faza 1  

12 godzin 

Faza 2 

12 godzin 

Faza 3 

24 godziny 

   

RE 500 Metody badawcze 

BS 615 Wprowadzenie do studiów 

Starego Testamentu 

TH 600 Historia teologii 

chrześcijańskiej 1 

BS 500 Hermeneutyka 

BS 635 Wprowadzenie do studiów 

Nowego Testamentu 

TH 601 Historia teologii 

chrześcijańskiej 2 

OL 500 Czynienie uczniami OL 609 Przewodzenie przez służbę TH 610 Etyka chrześcijańska 

Przedmiot do wyboru 

OL 600 Czynienie uczniami w 

Nowym Testamencie Th 632 Teologia misji 

  Przedmioty do wyboru 

 

Przepisanie ocen 

Student który zaczyna program Master of Arts po wcześniejszych studiach biblijnych/teologicznych 

może wystąpić o przepisanie do 12 godzin kredytowych, redukując wymagania z 48 do nawet 36 godzin. 

Dotyczy to podstawowych przedmiotów z zakresu biblistyki, teologii i języków biblijnych.  

 

By wystąpić o przepisanie ocen, napisz na adres registrar@tcmi.edu lub admissions@tcmi.edu. Podania te 

są rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną. Komisja przejrzy wypis ocen danego studenta i zbierze 

informacje konieczne do określenia które przedmioty spełniają kryteria wymagane do przepisania ocen.  

Kursy rozpatrywane względem przepisania ocen muszą spełniać następujące wymagania: 

● Ocena B lub wyższa 

● Równorzędność kursu: spełnia wymagania i cele kursu TCM 

● Pochodzi z akredytowanej instytucji akceptowanej przez TCM 

● Inne kryteria określone przez Komisję Rekrutacyjną dla danego kursu  

● Musi być ukończony w przeciągu ostatnich 10 lat przed datą przyjęcia na studia  

● Kursy dotyczące greckiego i hebrajskiego muszą być ukończone w przeciągu ostatnich 2 lat 

przed datą przyjęcia na studia  

 

Odwołania od decyzji Komisji można wysyłać do Dziekana ds. Akademickich lub Dziekanatu przed 

ukończeniem 9 godzin kredytowych w danym programie. 

 

Kursy które szczególnie powinny być brane pod uwagę w kwestii przepisania ocen: 

   3 godziny BS 615 lub BS 635 Wprowadzenie do studiów Starego / Nowego Testamentu 

   3 godziny TH 600 Historia teologii chrześcijańskiej 1 

   3 godziny TH 603 Zarys historii Kościoła 

   3 godziny TH 610 Etyka chrześcijańska 

   6 godziny BS 730 Grecki 1 and BS 710 Hebrajski 1. Kursy dotyczące języków biblijnych muszą być ukończone w 

przeciągu 2 ostatnich lat przed datą przyjęcia na studia.  
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Program Master of Divinity 

Aby wypełnić wymagania programu Master of Duvunity, konieczne jest zaliczenie osiemdziesięciu 

czterech (84) godzin kredytowych. Celem tego programu jest wzmocnienie umiejętności zawodowych 

pastorów i przywódców chrześcijańskich którzy pracują przede wszystkim w Kościołach, a także tych 

studentów którzy planują studia wyższego stopnia, często ze względu na karierę w edukacji.  

Cele programowe 

Po ukończeniu programu Master of Divinity student będzie w stanie 

1. Przygotowywać, rozwijać oraz implementować służbę czynienia uczniami w Kościele (cel 

programowy 1) 

2. Praktykować studium biblijne i teologiczne, skupiające się na wykorzystaniu języków biblijnych oraz 

języka angielskiego (cel programowy 2)  

3. Angażować się w opiekę pastorską w danym kontekście kościelnym (cel programowy 3) 

4. Tworzyć i wygłaszać biblijne i teologiczne kazania oraz lekcje, odpowiednie do danego kontekstu 

kościelnego (cel programowy 4) 

 

Kandydaci na studia M.Div. muszą wykazać się odpowiednim stopniem biegłości w posługiwaniu się 

językiem angielskim. Dotyczy to umiejętności czytania tekstów oraz pisania zadań, wliczając w to pracę 

dyplomową, w języku angielskim. Przed przyjęciem na studia należy zaliczyć test znajomości angielskiego. 

Studenci którzy nie zaliczą testu będą musieli ukończyć kurs RE 669 Znajomość języka angielskiego dla 

studiów teologicznych, który pomoże im wzmocnić ich umiejętności. Możliwe jest otrzymywanie 

dodatkowych zadań do osiągnięcia odpowiedniego poziomu znajomości języka angielskiego.  

Przebieg programu Master of Divinity w odniesieniu do celów programowych 

1. Przygotowywać, rozwijać oraz implementować służbę czynienia uczniami w Kościele (12 godzin 

kredytowych)  

a. PT 750 Czynienie uczniami we wczesnym Kościele 

b. PT 760 Czynienie uczniami w średniowieczu 

c. PT 770 Czynienie uczniami w XVI i XVII w. lub PT 775 Współczesne zagadnienia w czynieniu 

uczniami 

d. RE 701 Zintegrowana refleksja – projekt w służbie 

2. Praktykować studium biblijne i teologiczne, skupiające się na wykorzystaniu języków biblijnych 

oraz języka angielskiego (21 godzin kredytowych)  

a. BS 700 Zaawansowana hermeneutyka 

b. BS 710 Hebrajski 1 

c. BS 712 Hebrajski 2 

d. BS 730 Grecki 1 

e. BS 732 Grecki 2 

f. 2 kursy BS Egzegeza 

3. Angażować się w opiekę pastorską w danym kontekście kościelnym (21 godzin kredytowych)  

a. CN 662 Praktyczne poradnictwo pastoralne 

b. CN/TH 605 Etyka pastoralna 

c. CN 799a Poradnictwo pastoralne: Małżeństwo i rodzina 

d. CN 799b Poradnictwo pastoralne: Kruchość życia 

e. CN 799c Poradnictwo pastoralne: Życie pozbawione równowagi 

f. OL 712 Przemieniające przywództwo 

g. PT 780 Seminarium z praktycznej służby 
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4. Tworzyć i wygłaszać biblijne i teologiczne kazania oraz lekcje, odpowiednie do danego kontekstu 

kościelnego (1 godzina kredytowa) 

a. RE 600 Zaawansowane badania i pisanie 

b. RE 705 Praca dyplomowa M.Div. 

c. BS/PT 722 Zaawansowana homiletyka 

d. PT 634 Współczesne zagadnienia z zakresu studiów międzykulturowych 

 

Pozostałe 18 godzin można ukończyć wybierając przedmioty dodatkowe z poziomu 600 lub 700 lub 

decydując się na jedną z wymienionych koncentracji 

Opcja 1 – dowolne kursy od wyboru z poniższej listy. 

Opcja 2 – wybrana koncentracja z kaznodziejstwa, przywództwa, formacji chrześcijańskiej, 

poradnictwa pastoralnego, misji oraz studiów międzykulturowych, czynienia uczniami lub 

biblistyki. 12 godzin (4 kursy) musi dotyczyć kursów z wybranej koncentracji, wliczając w to kurs 

podstawowy danej koncentracji. Pozostałe 6 godzin (2 kursy) można wybrać z tego samego 

obszaru lub spośród innych kursów do wyboru. 

 

Kaznodziejstwo 

PT 620 Homiletyka (kurs podstawowy koncentracji) 

 BS/PT 621Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu 

BS/PT 722 Zaawansowana homiletyka 

BS/PT 641 Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu 

PT 690 Lektura  

 

Przywództwo 

OL 610 Przewodzenie i zarządzanie  

OL 611 Kształtowanie przywództwa w służbie  

OL 670 Przywództwo cyfrowe oraz kreatywność w służbie 

PT 615 Teologia i praktyka służby 

OL 690 Lektura 

 

Formacja chrześcijańska 

ED 549 Wprowadzenie do edukacji chrześcijańskiej (kurs podstawowy koncentracji) 

ED 650 Zasady edukacji chrześcijańskiej (kurs podstawowy koncentracji) 

OL 611 Kształtowanie przywództwa w służbie 

OL 670 Przywództwo cyfrowe oraz kreatywność w służbie 

PT 615 Teologia i praktyka służby 

ED 690 Lektura 

 

Poradnictwo pastoralne  

CN 595 Wprowadzenie do duszpasterstwa kapelana 

CN 599 Psychologia pastoralna 

CN 660 Wprowadzenie do poradnictwa pastoralnego (kurs podstawowy koncentracji)  

CN 661 Edukacja małżeńska i rodzinna 

CN 763 Narzędzia poradnictwa pastoralnego 

CN 799a Poradnictwo pastoralne: małżeństwo i rodzina 

CN 799b Poradnictwo pastoralne: kruchość życia 

CN 799c Poradnictwo pastoralne: życie pozbawione równowagi 

 

Misja i studia międzykulturowe 

BS 639 Misja w Starym Testamencie 
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BS 640 Misja w Nowym Testamencie 

PT 633 Studia międzykulturowe 

PT 635 Służba międzykulturowa 

PT 630 Kościół misyjny 

PT 634 Współczesne zagadnienia z zakresu studiów międzykulturowych 

PT 690 Lektura  

 

Czynienie uczniami pośród dorosłych 

OL 605 Czynienie uczniami w Nowym Testamencie  

PT 602 Teologia i praktyka modlitwy 

PT 603 Teologia i praktyka szafarstwa 

PT 604 Ewangelizacja 

PT 605 Teologia i praktyka uwielbienia 

PT 615 Teologia i praktyka służby 

PT 652 Służba małych grup 

PT 690 Lektura 

PT 775 Współczesne zagadnienia w czynieniu uczniami 

 

Biblistyka 

BS 639 Misja w Starym Testamencie 

BS 640 Misja w Nowym Testamencie 

BS 741 Tła Starego Testamentu 

BS 742 Tła Nowego Testamentu 

BS/PT 621 Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu 

BS/TH 722 Teologia Starego Testamentu 

BS 724 Egzegeza Pięcioksięgu (wymagane BS 710) 

BS 726 Egzegeza Księgi Prorockiej (wymagane BS 710) 

BS/PT 641 Zwiastowanie i nauczanie ze Nowego Testamentu 

BS/TH 743 Teologia Nowego Testamentu 

BS/TH 744 Eschatologia Nowego Testamentu 

BS 745 Egzegeza Ewangelii (wymagane BS 730) 

BS 747 Egzegeza listu Pawła (wymagane BS 730) 

BS 749 Egzegeza Objawienia (wymagane BS 730) 

BS 790 Lektura 

 

Inne przedmioty do wyboru 

TH 500 Teologia systematyczna 

TH 603 Zarys historii Kościoła 

TH 615 Apologetyka i kultura 

TH 616 Światopoglądy i religie 

TH 750 Współczesne zagadnienia w teologii  

 

Indywidualny tok nauczania (ITN) 

Dostępny dla studentów którzy nie są w stanie regularnie uczestniczyć w kursach TCMII. ITN jest 

dostępny wyłącznie dla studentów MA i MDiv którzy ukończyli przynajmniej dwie trzecie swojego 

programu i którym okoliczności życiowe nie pozwalają na ukończenie studiów. Kurs w ramach ITN ma 

miejsce online i wymaga 125 godzin pracy na przestrzeni trzech miesięcy. Skontaktuj się z Dziekanatem 

(registrar@tcmi.edu) w celu otrzymania odpowiedniego formularza. Kandydaci otrzymają odpowiedź w 

ciągu miesiąca. 
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Kursy te nie są częścią koncentracji. 

 

Konkretne kursy wymienione w tabeli są określane jako wymagane kursy podstawowe. Tabela pokazuje 

sposób rozłożenia postępów studenta w sposób umożliwiający ukończenie studiów w rozsądnym czasie. 

 

Faza 1  

21 godzin 

Faza 2  

21 godzin 

Faza 3 

21 godzin 

Faza 4  

 21 godzin 

BS 730 Grecki 1 BS 732 Grecki 2 BS 710 Hebrajski 1 BS 712 Hebrajski 2 

CN 662 Praktyczne 

poradnictwo 

pastoralne 

CN/TH 605 Etyka 

pastoralna 

PT 770 Czynienie 

uczniami w XVI i XVII w. 

LUB PT 775 

Współczesne 

zagadnienia w czynieniu 

uczniami 

RE 701Zintegrowana 

Refleksja – projekt w 

służbie 

PT 750 Czynienie 

uczniami we 

wczesnym Kościele 

PT 760 Czynienie 

uczniami w 

średniowieczu 

BS 722 Zaawansowana 

hermeneutyka 

PT 780 Seminarium z 

zakresu służby 

RE 600 

Zaawansowane 

badania naukowe i 

pisanie 

BS/PT 722 

Zaawansowana 

homiletyka 

CN 799a Poradnictwo 

pastoralne 

CN 799b Poradnictwo 

pastoralne 

PT 634 

Współczesne 

zagadnienia 

z zakresu studiów 

międzykulturowych 

OL 712 Przemieniające 

przywództwo 

RE 705 Praca 

dyplomowa Przedmiot do wyboru 

Przedmiot do 

wyboru 

CN 799c Poradnictwo 

pastoralne BS Kurs z egzegezy Przedmiot do wyboru 

Przedmiot do 

wyboru Przedmiot do wyboru Przedmiot do wyboru BS Kurs z egzegezy 

 

Przepisanie ocen 

Student który zaczyna program Master of Arts po wcześniejszych studiach biblijnych/teologicznych 

może wystąpić o przepisanie do 12 godzin kredytowych, redukując wymagania z 48 do 26 godzin. 

Dotyczy to podstawowych przedmiotów z zakresu biblistyki, teologii i języków biblijnych.  

 

By wystąpić o przepisanie ocen, napisz na adres registrar@tcmi.edu lub admissions@tcmi.edu. Podania te 

są rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną. Komisja przejrzy wypis ocen danego studenta i zbierze 

informacje konieczne do określenia które przedmioty spełniają kryteria wymagane do przepisania ocen. 

 

Kursy rozpatrywane względem przepisania ocen muszą spełniać następujące wymagania: 

● Ocena B lub wyższa 

● Równorzędność kursu: spełnia wymagania i cele kursu TCM 

● Pochodzi z akredytowanej instytucji akceptowanej przez TCM 

about:blank
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● Inne kryteria określone przez Komisję Rekrutacyjną dla danego kursu  

● Musi być ukończony w przeciągu ostatnich 10 lat przed datą przyjęcia na studia  

● Kursy dotyczące greckiego i hebrajskiego muszą być ukończone w przeciągu ostatnich 2 lat 

przed datą przyjęcia na studia  

 

Odwołania od decyzji Komisji można wysyłać do Dziekana ds. akademickich lub Dziekanatu przed 

ukończeniem 9 godzin kredytowych w danym programie. 
 

Kursy które szczególnie powinny być brane pod uwagę w kwestii przepisania ocen:  

3 do 6 godzin biblijnej greki 

3 do 6 godzin biblijnego hebrajskiego 

3 godziny przywództwa chrześcijańskiego 

3 do 6 godzin biblistyki (poziom 400 lub wyższy) 

 

Od studentów którzy zaczynają program z dyplomem studiów pierwszego stopnia ale bez 

wcześniejszych studiów teologicznych wymaga się by ukończyli następujące kursy.  

● BS 615 Wprowadzenie do studiów Starego Testamentu - 3 godziny 
● BS 635 Wprowadzenie do studiów Nowego Testamentu - 3 godziny 
● BS 500 Hermeneutyka - 3 godziny 
● Język (BS 710, BS 712, BS 730 lub BS 732) - 6 godzin 
● TH 600 lub TH 601 - 3 godziny 

Kursy te będą zaliczone jako kursy do wyboru programu Master of Divinity. 

 

Absolwenci 

Absolwenci TCMII mogą kontynuować naukę poprzez: 

● Uczestnictwo w wybranych przez siebie kursach. Kursy te nie będą się liczyć do ukończenia 

program studiów. 

● Uczestnictwo w seminariach dla absolwentów  

Seminaria dla absolwentów mają formę rekolekcji i można w nich uczestniczyć z małżonkiem/gościem. W 

obu przypadkach koszty podróży nie są pokrywane. 

  

about:blank
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OPISY PRZEDMIOTÓW 

KURSY Z ZAKRESU BIBLISTYKI 

BS 500 Hermeneutyka 

Kurs ten jest wprowadzeniem do wczesno żydowskich i chrześcijańskich zasad i metod interpretacji 

Pisma. Jest to ważne dla wszystkich współczesnych interpretatorów by zdawali sobie sprawę z tego, 

że chrześcijanie już  od przyjścia Chrystusa starali się interpretować Słowo Boże i wiernie podążać za 

nim. Wiele współczesnych interpretacji, zarówno ortodoksyjnych jak i heterodoksyjnych, sięga 

swoimi korzeniami starożytnych dyskusji. Kurs ten da studentowi szersze spojrzenie na interpretację 

biblijną oraz pomoże mu zmierzyć się ze swoimi ideami w porównaniu ze starożytnymi. 

BS 615 Wprowadzenie do studiów Starego Testamentu 

Studium podstawowych cech literackich, tła historycznego oraz znaczenia teologicznego Starego 

Testamentu, zwracając uwagę też na egzegezę głównych kategorii (Tory, Pism, Proroków). Na 

wykłady, dyskusje oraz wymagania będzie miał wpływ nacisk na służbę kaznodziejstwa i nauczania. 

Kurs ma na celu pomóc studentom zrozumieć księgi Starego Testamentu w ich pierwotnym 

kontekście, oraz zastosować te księgi do współczesnych sytuacji w taki sposób, który będzie zarówno 

wierny oryginalnemu tekstowi, jak i będzie brał pod uwagę współczesny kontekst. Pod uwagę wzięte 

będzie także zrozumienie Starego Testamentu w odniesieniu do Nowego Testamentu 

BS/PT 621 Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu 

Przedmiot ten jest poświęcony konieczności teologicznego zastosowania Starego Testamentu w służbie 

Kościoła jaką jest nauczanie i zwiastowanie. Prezentowane są konkretne wskazówki jak czynić to 

efektywnie. Szczególna uwaga zostanie przyłożona do refleksyjnego podejścia do złożonego zestawu 

kwestii hermeneutycznych naprzeciw których chrześcijańscy nauczyciele i kaznodzieje stają 

podchodząc do Starego Testamentu oraz do tego jak złożone zrozumienie różnorodnych gatunków 

literackich Starego Testamentu pomaga nauczycielowi lub kaznodziei w publicznym komunikowaniu 

w taki sposób, który jest wierny oryginalnemu kontekstowi oraz ma znaczenie dla współczesnych 

odbiorców. 

BS 635 Wprowadzenie do studiów Nowego Testamentu 

Studium świata Nowego Testamentu, egzegeza Nowego Testamentu, zrozumienie podstawowych 

cech literackich oraz zrozumienie teologicznego znaczenia oraz pochodzenia Nowego Testamentu. Na 

wykłady, dyskusje oraz wymagania będzie miał wpływ nacisk na służbę kaznodziejstwa i nauczania 

oraz życie chrześcijańskie. 

Studium Nowego Testamentu jest kluczowe dla dojrzałości Kościoła. Ważne jest więc, żeby 

nauczyciele i kaznodzieje szczegółowo studiowali Nowy Testament – biorąc pod uwagę tło ksiąg oraz 

kontekst i znaczenie zawartego w nich przesłania. Kurs ten daje studentom możliwość zbadania 

danych biblijnych, teorii krytycznych oraz podstawowej literatury i znaczenia teologicznego Nowego 

Testamentu. Wszystko to będzie miało miejsce w odniesieniu do służby studentów – kaznodziejstwa 

i nauczania. 

BS 639 Misja w Starym Testamencie 

Szczegółowe omówienie misji Boga i Izraela, przedstawionej w Starym Testamencie i rozumianej 

w odniesieniu do geograficznego, historycznego, religijnego, filozoficznego i politycznego klimatu 

pierwszego wieku.  

Przeprowadzono niewielką ilość badań Starego Testamentu z naciskiem na misję Boga i Jego ludu. 

Kurs ten omawia misję Starego Testamentu, skupiając się przede wszystkim na misji Izraela, 

indywidualnych proroków oraz innych którzy uczestniczyli w Bożej misji, przedstawionej w Starym 
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Testamencie. Kurs ten należy zarówno do kategorii biblistyki, jak i przywództwa organizacyjnego, 

ponieważ dobrze się wpasowuje w obie te kategorie. W ten sposób studenci, którzy mają już za sobą 

różnorodne studia Starego Testamentu, są głębiej wprowadzani w ten starotestamentowy temat 

w ramach koncentracji Misja i Studia międzykulturowe. 

Kurs ten można zaliczyć zamiast kursu BS 615 Wprowadzenie do Studiów Starego Testamentu jako 

przedmiot do wyboru z zakresu Starego Testamentu. 

BS 640 Misja w Nowym Testamencie 

Szczegółowe omówienie misji w Nowym Testamencie: Jezus i Dwunastu oraz Paweł i jego 

współpracownicy, przedstawieni w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich – rozumianej w kontekście 

geograficznego, historycznego, religijnego, filozoficznego i politycznego klimatu pierwszego wieku. 

Przeprowadzono mało ilość badań Nowego Testamentu z naciskiem na misję. Kurs ten w pierwszej 

części omawia misję Jezusa i Jego uczniów, a w drugiej części misję Pawła i wczesnego Kościoła. Kurs 

ten należy zarówno do biblistyki, jaki przywództwa organizacyjnego, ponieważ dobrze się wpasowuje 

w obie te kategorie. W ten sposób studenci, którzy ukończyli już (lub dostali ocenę) za Nowy Testament 

1, będą mieli możliwość ukończenia innego kursu z zakresu Nowego Testamentu. 

Kurs ten można ukończyć zamiast kursu BS 535 Wprowadzenie do studiów Nowego Testamentu jako 

kurs do wyboru, jako kurs do wyboru z zakresu przywództwa organizacyjnego w ramach koncentracji 

Misja i studia międzykulturowe lub jako kurs do wyboru z zakresu przywództwa organizacyjnego 

w ramach koncentracji Ewangelizacja i zdrowie Kościoła. 

BS/PT 641 Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu 

Studium biblijnych, technicznych i praktycznych aspektów służby zwiastowania, z koncentracją na 

bogactwie tekstów, które mogą stać się podstawą kazania, znajdujących się w wybranych fragmentach 

pism autorów Nowego Testamentu oraz Kazania na Górze. Zajęcia pozwalają wykształcić teologię 

zwiastowania Nowego Testamentu w oparciu o analizę przesłania i struktury ksiąg 

nowotestamentowych. Zajęcia dotyczą nie tylko współczesnego zastosowania tekstu w ostatecznej 

postaci kazania, lecz także pomagają studentom zrozumieć proces przechodzenia od oryginalnego 

znaczenia tekstu do jego aktualnej roli. 

BS 690 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany, zaawansowany temat z zakresu biblistyki. 

BS 700 Zaawansowana hermeneutyka 

Omówienie hermeneutyki chrześcijańskiej ze szczególnym naciskiem na okres od reformacji do 

współczesności. Chociaż kurs skupia się przede wszystkim na hermeneutyce protestanckiej mogą też 

zostać omówione hermeneutyka katolicka, hermeneutyka prawosławna i inne tradycje interpretacyjne 

z tego okresu. Studenci przyjrzą się też swoim założeniom i praktykom interpretacyjnym (np. 

historycznym, kulturowym czy społecznym) oraz je ocenią. Wymagany jest kurs BS 500 lub jego 

odpowiednik.  

BS 710 Hebrajski 1  

Dzięki oprogramowaniu komputerowemu i interaktywnym zajęciom w trakcie wykładów studenci 

poznają fonetykę i gramatyczną strukturę biblijnego języka hebrajskiego oraz nauczą się dokładnego i 

świadomego wykorzystywania różnorodnych drukowanych i elektronicznych zasobów. W kursie tym 

nie mogą uczestniczyć wolni słuchacze. 

BS 712 Hebrajski 2  

Kontynuacja kursu Hebrajski 1. Skupia się na egzegezie hebrajskiej oraz kwestiach związanych 

z tłumaczeniem z hebrajskiego na języki współczesne. Hebrajski 2 odnosi się też do zaawansowanych 

kwestii gramatycznych oraz składniowych. Wymagany jest kurs BS 710. 
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BS/TH 722 Teologia Starego Testamentu 

Pogłębione studium koncepcji teologicznych występujących w księgach Starego Testamentu 

w kontekście ich różnorodności i złożonej spójności oraz relacji wobec Nowego Testamentu. Zajęcia 

obejmują rys historyczny tej dziedziny wiedzy od czasów Gablera aż po kwestie stanowiące temat 

współczesnych dyskusji. Dyskusja skupi się na podejściach kanonicznych. 

BS 724 Egzegeza Pięcioksięgu 

Zaawansowany kurs egzegetyczny, skupiający się księdze Pięcioksięgu wybranej przez wykładowcę. 

Omawia kwestie związane z gatunkiem literackim, historią, tłumaczeniem oraz teologią tej księgi. 

Wymagany jest kurs BS 710. 

BS 726 Egzegeza księgi prorockiej 

Zaawansowany kurs egzegetyczny, skupiający się na księdze prorockiej wybranej przez wykładowcę. 

Omawia kwestie związane z gatunkiem literackim, historią, tłumaczeniem i teologią. Wymagany jest 

kurs BS 710. 

BS 730 Grecki 1  

Studium podstawowych narzędzi języka greckiego, pomocnych pastorom/nauczycielom w 

przygotowywaniu lekcji i kazań. W kursie tym nie mogą uczestniczyć wolni słuchacze. 

BS 732 Grecki 2  

Grecki 2 to zaawansowany kurs greckiej egzegezy, tłumaczenia i interpretacji, skupiający się na średnio 

zaawansowanych i zaawansowanych kwestiach gramatycznych, składniowych i leksykalnych. 

Wymagany jest kurs BS 730. 

BS/TH 741 Tła Starego Testamentu 

Kurs ten jest wstępnym studium teł w których Stary Testament jest osadzony. Omawia historyczny, 

geograficzny, kulturowy oraz społeczny kontekst starożytnego Bliskiego Wschodu oraz Izraela. Tła 

Biblii są niezbędnym narzędziem w egzegezie biblijnej. 

BS/TH 742 Tła Nowego Testamentu 

Kurs ten omawia żydowską, żydowsko-chrześcijańską oraz chrześcijańską literaturę, historię, 

archeologię oraz teologię od czasów wygnania do buntu Bar Kochby (586 przed Chr. – 135 po Chr.) 

w świetle doświadczeń jakim były wygnanie i diaspora, ze szczególnym naciskiem na to jak te 

doświadczenia przenikają, wpływają i odzwierciedlają aktualne doświadczenie chrześcijańskie. 

BS/TH 743 Teologia Nowego Testamentu 

Wprowadzenie do ogólnego przesłania teologicznego Nowego Testamentu oraz metodologii teologii 

Nowego Testamentu. Studenci poznają jedność i różnorodność świadectw oraz główne wątki Nowego 

Testamentu. Kurs pozwala zwiększyć integrację przesłania Nowego Testamentu z praktycznymi 

aspektami służby. Szczególna uwaga poświęcona jest nauczaniu na temat Królestwa Bożego oraz 

charakteru i służby Kościoła. 

BS/TH 744 Eschatologia Nowego Testamentu  

Kurs ten omówi właściwe zasady interpretacji tekstów eschatologicznych oraz ogólnej kategorii 

eschatologii, wliczając w to definicje podstawowych terminów, oraz przyjrzy się konkretnym tematom, 

takim jak relacja między misjami życiem chrześcijańskim oraz eschatologią, śmierci i życiu po śmierci, 

sądowi ostatecznemu, wiecznemu stanowi sprawiedliwych i grzeszników itp. Omówione zostaną 

zwłaszcza Ewangelie, pisma Pawła i Objawienie.  

BS 745 Egzegeza Ewangelii  

Zaawansowany kurs egzegetyczny, skupiający się na Ewangelii wybranej przez wykładowcę. Kurs ten 

omówi kwestie związane z gatunkiem literackim, historią, tłumaczeniem i teologią. Wymagany jest 

kurs BS 730. 
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BS 747 Egzegeza listów pawłowych  

Zaawansowany kurs egzegetyczny, skupiający się na liście Pawłowym, wybranym przez wykładowcę. 

Kurs ten omówi kwestie związane z gatunkiem literackim, historią, tłumaczeniem i teologią. 

Wymagany jest kurs BS 730. 

BS 749 Egzegeza Objawienia 

Zaawansowany kurs egzegetyczny, dotyczący Objawienia. Kurs ten omówi kwestie związane 

z gatunkiem literackim, historią, tłumaczeniem i teologią. Wymagany jest kurs BS 730. 

BS 790 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany, zaawansowany temat z zakresu biblistyki. 

INDYWIDUALNY TOK NAUCZANIA (ITN) 

Dostępny dla studentów którzy nie są w stanie regularnie uczestniczyć w kursach TCMII. ITN jest 

dostępny wyłącznie dla studentów MA i MDiv którzy ukończyli przynajmniej dwie trzecie swojego 

programu i którym okoliczności życiowe nie pozwalają na ukończenie studiów. Kurs w ramach ITN ma 

miejsce online i wymaga 125 godzin pracy na przestrzeni trzech miesięcy. 

 

KURSY Z ZAKRESU PORADNICTWA PASTORALNEGO 

CN 595 Wprowadzenie do duszpasterstwa kapelana 

Kurs ten przygląda się biblijnym, teologicznym oraz historycznym podstawom duszpasterstwa 

kapelana w szerszym kontekście służby chrześcijańskiej oraz różnym kontekstom oraz wyrazom 

kulturalnym duszpasterstwa kapelana, takim jak wojsko, policja/służby bezpieczeństwa, służba 

zdrowia/hospicjum, sport, edukacja czy kontekst zbiorowy. Kurs przykłada też uwagę do 

praktycznych umiejętności, koniecznych do służby kapelana. 

CN 599 Psychologia pastoralna 

Kurs ten przedstawia dziedzinę psychologii oraz to w jaki sposób psychologia może zostać 

wykorzystana w poradnictwie chrześcijańskim. Kurs ten jest wymagany dla osób które wybierają 

koncentrację Poradnictwo pastoralne i które nie zaliczyły kursu z psychologii na studiach pierwszego 

stopnia. 

CN/TH 605 Etyka pastoralna  

Przedmiot ten dotyczy zasad etyki stosowanej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy 

etyczne jakie mogą pojawić się w ramach służby duszpasterskiej. Bardzo często pastor/doradca 

przyjmuje na siebie rolę konsultanta w dziedzinie moralności, w momencie gdy pojawia się konieczna 

do rozwiązania kontrowersja. Student będzie przygotowany do tego w jaki sposób wykorzystywać 

metody, które zawierają w sobie, oparte na podstawach etyki chrześcijańskiej, argumenty moralne. 

Przedmiot ma za zadanie wskazanie na zależności pomiędzy etyką i poradnictwem pastoralnym. 

Dyskutowane będą takie zagadnienia jak: bezpłodność, aborcja, eutanazja, rozwód i powtórne 

małżeństwo, uczciwość w biznesie. 

CN 660 Wprowadzenie do poradnictwa pastoralnego 

Kurs ten przedstawi obszar poradnictwa pastoralnego jako odpowiedź współczesnego Kościoła na 

znaczące zmiany w społeczeństwie. Omówiona zostanie relacja poradnictwa pastoralnego względem 

ogólnego obszaru usług zdrowia psychicznego, różnych modeli służby poradnictwa, jej podstaw 

biblijnych, teoretycznych oraz teologicznych, kwalifikacji oraz umiejętności doradców pastoralnych 

oraz ogólnego zrozumienia najpowszechniejszych problemów i zaburzeń osobistych. Szczególna 

uwaga zostanie zwrócona na potrzeby i praktyczne wyzwania związane z włączanie poradnictwa 

pastoralnego w służbę lokalnego Kościoła. 
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CN 661 Edukacja małżeńska i rodzinna 

Omówienie funkcjonowania i rozwoju rodziny oraz związku tych procesów z życiem lokalnej 

wspólnoty. Podkreślona jest odpowiedzialność Kościoła za wzmacnianie rodzin jego członków oraz 

integracja procesu socjalizacji w praktyczny model funkcjonowania lokalnego Kościoła. Zajęcia zostały 

zaplanowane tak, aby przekazać studentom teologiczne podstawy służby rodzinie oraz ukazać 

strategie interwencji w systemach rodzinnych w oparciu o wspomniane koncepcje teologiczne. 

Szczególna uwaga jest poświęcona miejscu Kościoła w służbie poradnictwa lub terapii rodzinnej oraz 

rola duchownych w tego rodzaju interwencji.  

CN 662 Praktyczne poradnictwo pastoralne 

Zajęcia łączą poradnictwo/teorię behawioralną z teologią chrześcijańską, aby pomóc studentom 

pogłębić umiejętności i wiedzę na temat poradnictwa. Omawiane są takie tematy jak relacja między 

grzechem a psychopatologią, wstęp do teorii osobowości, główne aspekty DSM IV, rozwój 

umiejętności słuchania, problemy rozwojowe, wykorzystanie Pisma i modlitwy w poradnictwie oraz 

kwestie praktyczne, np. urządzanie gabinetu doradcy. Zajęcia pomagają studentom także 

w zrozumieniu i wykorzystaniu prowadzenia Ducha Świętego podczas udzielania porad. 

CN 690 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany temat z zakresu poradnictwa. 

CN 763 Narzędzia poradnictwa pastoralnego 

Celem tego kursu jest zapewnienie studentom zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie 

poradnictwa chrześcijańskiego. Kurs ten jest szczególnie przydatny dla studentów programów M.A. 

lub M.Div. z koncentracją Poradnictwo chrześcijańskie. Przydatne jest wcześniejsze uczestnictwo 

w kursie z zakresu poradnictwa chrześcijańskiego.  

CN 790 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany temat z zakresu poradnictwa pastoralnego. 

CN 799a Poradnictwo pastoralne: małżeństwo i rodzina 

Omówienie i zbadanie różnych tematów oraz kwestii z perspektywy doradcy. Pośród tematów 

znajdują się małżeństwo i kwestie rodzinne oraz kwestie starzenia się, stanu wolnego, emerytury itp. 

CN 799b Poradnictwo pastoralne: kruchość życia 

Omówienie i zbadanie różnych tematów oraz kwestii z perspektywy doradcy. Pośród tematów 

znajdują się poradnictwo związane z chorobami psychicznymi i kryzysem oraz inne kwestie które 

najczęściej tworzą „problematyczną” część życia. 

CN 799c Poradnictwo pastoralne: życie pozbawione równowagi 

Omówienie i zbadanie różnych tematów oraz kwestii z perspektywy doradcy. Pośród tematów 

znajdują się uzależnienie, stres/wypalenie oraz rozwijanie odporności. 

 

KURSY Z ZAKRESU EDUKACJI 

ED 549 Wprowadzenie do edukacji chrześcijańskiej 

Kurs ten to ogólne i podstawowe wprowadzenie do służby edukacyjnej dla tych którzy mają małe lub 

żadne doświadczenie w edukacji chrześcijańskiej. Przedstawia studentom podstawy tła biblijnego, 

rozwoju człowieka, kwestie związanych z programem nauczania, role służby edukacyjnej w Kościele 

oraz podstawowe przygotowania do lekcji. 

ED 650 Zasady edukacji chrześcijańskiej 

Przedmiot obejmuje przegląd podstawowych zasad, procedur i praktyki skutecznej komunikacji 

prawd wiary chrześcijańskiej. Skupia się na życiu Nauczyciela-Mistrza, współczesnym nauczycielu, 
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metodach prezentacji, zachowywaniu wierności nauczanemu Pismu oraz takim zastosowaniu tego 

Pisma które można odnieść do współczesnego życia. 

ED 690 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany temat z zakresu formacji chrześcijańskiej.  

 

KURSY Z ZAKRESU PRZYWÓDZTWA ORGANIZACYJNEGO 
 

OL 500 Czynienie uczniami 

Głównym punktem zajęć jest misja Kościoła, aby „stawić każdego człowieka doskonałym w Chrystusie 

Jezusie” (Kl 1,28). Omówienie cech, darów, umiejętności oraz zdolności potrzebnych do kształtowania 

duchowej dojrzałości u innych ludzi. Studenci mogą poznać różne aspekty uczniostwa i nauczyć się 

jak tworzyć skuteczne programy prowadzenia innych w uczniostwie. 

OL 605 Czynienie uczniami w Nowym Testamencie 

Kurs ten skupia się na czynieniu uczniami w Nowym Testamencie w celu analizy tekstów dzięki czemu 

będzie można stworzyć służby czynienia uczniami w organizacjach.  

OL 609 Przewodzenie przez służbę 

Kurs ten omawia ideę przewodzenia przez służbę z perspektywy historycznej i kanonicznej. 

Z historycznego punktu widzenia, przewodzenie przez służbę jest definiowane jako filozofia życia 

i przywództwa, która jest poświęcona innym i oddana budowaniu relacji opartych na wartościach. 

Studium natury, stylów oraz umiejętności przewodzenia przez służbę zostanie dokonane z naciskiem 

na wartości, osobistą retrospekcję oraz umiejętności zrozumienia przywódców-sług środowiska, 

w którym przewodzą. Omówiona też zostanie osobista troska przywódcy-sługi. 

OL 610 Przewodzenie i zarządzanie 

Zajęcia pomagają studentom wypracować biblijne i teologiczne podstawy przywództwa i zarządzania. 

Studenci poznają rolę biblijnych i współczesnych przywódców chrześcijańskich oraz dowiadują się, 

w jaki sposób mogą wykorzystać teologię służby w praktycznym sprawowaniu posługi przywódcy 

chrześcijańskiego. 

OL 611 Kształtowanie przywództwa w służbie 

Omówienie zasad rozwoju przywództwa - zarówno w osobistej posłudze jak i kształtowaniu 

potencjalnych przywódców we wspólnocie.  

OL 670 Przywództwo cyfrowe oraz kreatywność w służbie 

W nieustannie zmieniającym się świecie nieustannie wzrasta potrzeba, by przywódcy zwiększali swoje 

kompetencje w tworzeniu i wykorzystywaniu technologii cyfrowych. Kurs ten ma na celu pomoc 

studentów w stworzeniu takich kompetencji poprzez zbadanie kreatywności oraz aktualnie 

dostępnych narzędzi technologicznych. 

OL 690 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany temat z zakresu przywództwa organizacyjnego. 

 

OL 712 Przemieniające przywództwo 

Kurs zapewniający studentom możliwość odbywania pogłębionego studium przywództwa pod 

kierownictwem wykwalifikowanego mentora.  

 



 

39 
 

KURSY Z ZAKRESU TEOLOGII PRAKTYCZNEJ 

 
PT 602 Teologia i praktyka modlitwy 

Omówienie biblijnych i teologicznych zasad modlitwy chrześcijańskiej oraz ich zastosowanie w życiu 

i służbie. 

PT 603 Teologia i praktyka szafarstwa 

Kurs ten omówi biblijne, teologiczne i kulturowe zasady szafarstwa a także ich zastosowanie 

w zbiorowym oraz indywidualnym życiu i służbie. 

PT 604 Teologia i praktyka ewangelizacji 

Kurs ten przygotuje studentów do bycia rozważnymi, przygotowanymi i pełnymi pasji ewangelistami. 

Studenci zrozumieją i wykorzystają biblijne zasady i metody docierania do ludzi. Nacisk zostanie 

położony na posiadanie głębokiego pragnienia by docierać do zagubionych dla Chrystusa. Omówione 

zostaną osobista, relacyjne i zbiorowa ewangelizacja oraz motywacja i szkolenie w lokalnym Kościele. 

PT 605 Teologia i praktyka uwielbienia 

Przedmiot ten poprzez analizę biblijnych, teologicznych, historycznych i kulturowych aspektów 

uwielbienia pomaga studentom rozwijać analityczne i praktyczne umiejętności związane 

z prowadzeniem uwielbienia, zwracając uwagę na jego właściwą treść, strukturę i styl. Ponadto uwaga 

zwrócona jest na praktykę prywatnego uwielbiania i pielęgnowanie osobistego, wewnętrznego życia 

oraz pobożności. 

PT 615 Teologia i praktyka służby 

Przedmiot ten skupia się na omówieniu służby i jej funkcji w świetle nauczania biblijnego. Zagadnienie 

„bycia sługą” pojawia się nieustannie w powiązaniu z takimi tematami jak zachęcanie innych do 

służby i wzrost umiejętności przywódczych - wszystko to w odniesieniu do lokalnej wspólnoty. 

PT 620 Homiletyka 

Studium podstawowych zasad homiletycznych. Omówienie zagadnień takich jak podstawa, kontekst, 

treść, struktura, styl i wygłaszanie kazań. 

BS/PT 621 Zwiastowanie i nauczanie ze Starego Testamentu 

Przedmiot ten jest poświęcony konieczności teologicznego zastosowania Starego Testamentu w służbie 

Kościoła jaką jest nauczanie i zwiastowanie. Prezentowane są konkretne wskazówki jak czynić to 

efektywnie. Szczególna uwaga zostanie przyłożona do refleksyjnego podejścia do złożonego zestawu 

kwestii hermeneutycznych naprzeciw których chrześcijańscy nauczyciele i kaznodzieje stają 

podchodząc do Starego Testamentu oraz do tego jak złożone zrozumienie różnorodnych gatunków 

literackich Starego Testamentu pomaga nauczycielowi lub kaznodziei w publicznym komunikowaniu 

w taki sposób, który jest wierny oryginalnemu kontekstowi oraz ma znaczenie dla współczesnych 

odbiorców. 

PT 630 Kościół misyjny 

Zajęcia umożliwiające dalsze zrozumienie i wypełnienie natury i celu Kościoła, w oparciu o 

szczegółowe omówienie literatury biblijnej i współczesnej. Ponadto zostanie wypracowana teologia 

zdrowia Kościoła oraz ewangelizacji. Na podstawie tego rozwinięta zostanie teologia Kościoła jako 

misji. 

PT 633 Studia międzykulturowe 

Celem tych zajęć jest analiza i omówienie podstawowych źródeł związanych z zagadnieniem treści, 

formy i sposobów interakcji chrześcijaństwa w różnych kulturach. Omówienie wskazówek 

zaczerpniętych z Pisma Świętego, historii i nauk społecznych dotyczących zagadnienia. Szczególny 
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nacisk położony jest na omówienie kontekstu, potrzeb i specyfiki związanej z komunikacją 

w poszczególnych grupach kulturowych. W czasie zajęć zwraca się także uwagę na to, gdzie i w jaki 

sposób działa Bóg, aby dostosować się do tego w najbardziej harmonijny sposób.  

PT 634 Współczesne zagadnienia z zakresu studiów międzykulturowych 

Przedmiot wykracza poza materiał zaprezentowany w kursie OL 633 – Studia międzykulturowe i jest 

ukierunkowany na analizę złożonych oraz ważnych wyzwań przed jakimi stają osoby pragnące służyć 

w konkretnej kulturze. Pośród tych kwestii znajdują się dynamiki teologiczne, społeczne i kulturowe. 

Zawiera się w tym omówienie zakresu do jakiego właściwe jest wykorzystanie symboli i ceremonii 

w czynieniu uczniami wierzących pochodzących z innych kultur. Nadal problemem jest niechęć 

Kościoła do zareagowania na potrzeby nawróconych oraz do niezwykłej potrzeby mobilizacji by 

dotrzeć do nowych ludzi. Pytania dotyczące kobiet są kluczowe w rozwijaniu holistycznej służby, 

która jest wrażliwa na kwestie kulturowe. 

PT 635 Służba międzykulturowa 

Przedmiot ten stanowi przygotowanie do służby w kontekście międzykulturowym 

i omawia wyzwania jakie stają przed osobami chcącymi służyć w odmiennym od znanego im 

środowisku kulturowym i narodowościowym. Będzie również poruszone zagadnienie wpływu jaki 

poszczególne kultury wywierają na sposoby przekazu. Szczególny nacisk położony jest na 

umiejętności związane z efektywną komunikacją międzykulturową. 

BS/PT 641 Zwiastowanie i nauczanie z Nowego Testamentu 

Studium biblijnych, technicznych i praktycznych aspektów służby zwiastowania, z koncentracją na 

bogactwie tekstów, które mogą stać się podstawą kazania, znajdujących się w wybranych fragmentach 

pism autorów Nowego Testamentu oraz Kazania na Górze. Zajęcia pozwalają wykształcić teologię 

zwiastowania Nowego Testamentu w oparciu o analizę przesłania i struktury ksiąg 

nowotestamentowych. Zajęcia dotyczą nie tylko współczesnego zastosowania tekstu w ostatecznej 

postaci kazania, lecz także pomagają studentom zrozumieć proces przechodzenia od oryginalnego 

znaczenia tekstu do jego aktualnej roli. 

PT 652 Służba małych grup 

Celem tego kursu jest rozwinięcie podstawowej teologii do wykorzystania w małych grupach 

w Kościele, by wzmocnić wspólne życie. Omówione zostaje to jak realizować grupy i jak je prowadzić.  

PT 690 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany temat z zakresu teologii praktycznej.  

 

BS/PT 723 Zaawansowana homiletyka 

Omówienie i praktyczne zastosowanie egzegezy i dosłownej lektury tekstu dla właściwego, biblijnego 

głoszenia kazań narracyjnych (przemawiających i interesujących z punktu widzenia życia i wiary 

słuchaczy) z uwzględnieniem różnych gatunków występujących w Piśmie Świętym. 

Szczególny nacisk położony jest na potrzebę rozwijania teologicznej motywacji kazań opartych na 

tekście w pełnej znaczenia liturgii, z uwzględnieniem, dla przykładu, doktryny pamiątki. Student 

będzie mógł w czasie zajęć ocenić wcześniej przygotowane kazania w świetle uzyskanej wiedzy. 

PT 750 Czynienie uczniami we wczesnym Kościele 

Kurs ten przedstawia studentom teologii praktyki czynienia uczniami w Kościele epoki wczesnego 

Kościoła. Kurs ten omówi ludzi, tradycje oraz szkoły myśli które wpłynęły na czynienie uczniami 

w tamtym okresie oraz ich zastosowanie dla współczesnego Kościoła.  

 

PT 760 Czynienie uczniami w średniowieczu 
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Kurs ten wprowadza studentów w kontekst chrześcijaństwa okresu średniowiecza oraz teologię 

i praktyki czynienia uczniami które pojawiły się w związku z odpowiedzią Kościoła. Kurs ten omówi 

teologię, przywódców kościelnych, szkoły myśli oraz praktyki czynienia uczniami od V do XV wieku, 

skupiając się na ocenie oraz adaptacji kluczowych praktyk czynienia uczniami w celu wzmocnienia 

współczesnego Kościoła.  

 

PT 770 Czynienie uczniami w XVI i XVII w. 

Do XVI i XVII wieku chrześcijaństwo przeszło znaczące zmiany, dzieląc się na rzymski katolicyzm, 

wschodnie prawosławie oraz wiele mniejszych grup. W XVI i XVII wieku pojawiła się jeszcze większa 

różnorodność której efektem jest mnogość dzisiejszych denominacji. Kurs ten omawia podstawy 

czynienia uczniami w erze post-chrześcijańskiej.  

 

PT 775 Współczesne zagadnienia w czynieniu uczniami 

Kurs ten omówi współczesne zagadnienia z zakresu czynienia uczniami w różnych kontekstach na 

całym świecie. Omówione zostaną współczesne metody czynienia uczniami oraz wiedza i praktyka 

bycia uczniami.  

PT 780 Seminarium z praktycznej służby 

W czasie zajęć różne tematy i kwestie są omawiane i analizowane z perspektywy służby pastora. Są 

to m.in. zwiastowanie, edukacja chrześcijańska, wzrost Kościoła, przeprowadzanie zmian, 

kształtowanie przywódców oraz administracja Kościoła. Tematy będące przedmiotem seminarium 

mogą być różne w różnych latach. 

PT 790 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany temat z zakresu teologii praktycznej.  

 

KURSY Z ZAKRESU BADAŃ NAUKOWYCH 

 

RE 500 Metody badawcze 

Kurs ten wprowadza studentów w efektywne metodologie studiowania i pomaga rozwinąć trwałe 

umiejętności, które będą dla nich pomocne w kontekście chrześcijańskiego przywództwa. Prezentuje 

różne podejście do badań: badania historyczne i egzegetyczne, analiza kontekstu, metody ilościowe 

i jakościowe w badaniach społecznych na podstawowym poziomie. Odnosi się też do umiejętności 

porozumiewania się (pisemnych oraz prezentacji) w długotrwałej, efektownej służbie. Kurs ten musi 

zostać ukończony jako jeden z trzech pierwszych kursów na programie Certyfikat lub M.A. 

RE 600 Zaawansowane badania naukowe i pisanie 

Ten zaawansowany kurs związany z badaniami naukowymi przygotowuje studentów programu 

Master of Divinity w rozwijaniu umiejętności oraz stosowaniu narzędzie do zaawansowanych badań, 

skupiając się przede wszystkim n badaniach teologicznych oraz kościelnych. Częścią kursu jest 

przygotowanie do napisania pracy dyplomowej. 

RE 501 Zintegrowana refleksja – Projekt w służbie 

Wszyscy studenci Certyfikatu w trakcie trwania całych swoich studiów mają obowiązek angażować 

się w refleksję dotyczącą umiejętności przeniesienia wiedzy z zajęć na praktykę w swoim obszarze 

służby. Zintegrowana refleksja – Projekt w służbie składa się z dorocznych raportów oraz samooceny 

przesłanych pod koniec każdego roku kalendarzowego, w którym uczestniczyli 

w zajęciach TCM. Ponadto doroczna ocena będzie przesyłana przez osoby, na które miała wpływ 

służba danego studenta. Przed otrzymaniem dyplomu student musi napisać raport końcowy, 
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omawiający osiągnięcie przez studenta celów edukacyjnych TCM, będący dowodem na umiejętność 

przeniesienia wiedzy w działanie oraz krytycznej refleksji na temat swoich działań. 

 

RE 601 Zintegrowana refleksja – Projekt w służbie 

Wszyscy studenci M.A. w trakcie trwania całych swoich studiów mają obowiązek angażować się w 

refleksję dotyczącą umiejętności przeniesienia wiedzy z zajęć na praktykę w swoim obszarze służby. 

Zintegrowana refleksja – Projekt w służbie składa się z dorocznych raportów oraz samooceny 

przesłanych pod koniec każdego roku kalendarzowego, w którym uczestniczyli 

w zajęciach TCM. Ponadto doroczna ocena będzie przesyłana przez osoby, na które miała wpływ 

służba danego studenta. Przed otrzymaniem dyplomu student musi napisać raport końcowy, 

omawiający osiągnięcie przez studenta celów edukacyjnych TCM, będący dowodem na umiejętność 

przeniesienia wiedzy w działanie oraz krytycznej refleksji na temat swoich działań. 

RE 605 Praca dyplomowa M.A. 

Student program Master of Arts może się zdecydować na napisanie pracy dyplomowej. Student 

otrzymuje ocenę za tradycyjną pracę dyplomową w której wybiera temat a następnie kończy badania 

i pisanie. Studenci którzy zdecydują się na tę opcję muszą ukończyć kurs RE 600 Zaawansowane 

badania naukowe i pisanie.  

 

RE 669 Znajomość angielskiego dla studiów teologicznych 

Kurs ma na celu wyposażyć studentów w lepszą wiedzę i zrozumienie j. angielskiego, aby mogli 

uzyskać dostęp do szerszego spectrum materiałów przydatnych w służbie. Lista lektur obejmuje 

kluczowe teksty z zakresu teologii i praktycznej służby w Kościele. 

 

RE 701 Zintegrowana refleksja – Projekt w służbie 

Wszyscy studenci M.Div. w trakcie trwania całych swoich studiów mają obowiązek angażować się 

w refleksję dotyczącą umiejętności przeniesienia wiedzy z zajęć na praktykę w swoim obszarze służby. 

Zintegrowana refleksja – Projekt w służbie składa się z dorocznych raportów oraz samooceny 

przesłanych pod koniec każdego roku kalendarzowego, w którym uczestniczyli w zajęciach TCM. 

Ponadto doroczna ocena będzie przesyłana przez osoby, na które miała wpływ służba danego 

studenta. Przed otrzymaniem dyplomu student musi napisać raport końcowy, omawiający osiągnięcie 

przez studenta celów edukacyjnych TCM, będący dowodem na umiejętność przeniesienia wiedzy 

w działanie oraz krytycznej refleksji na temat swoich działań. 

RE 705 Praca dyplomowa M.Div. 

Student otrzymuje ocenę za tradycyjną pracę dyplomową w której wybiera temat a następnie kończy 

badania i pisanie. Od studentów wymaga się by uczestniczyli w części kursu w której omówione 

zostają metody oraz umiejętności badawcze i gdzie są prowadzeni w stworzeniu założeń dla pracy 

dyplomowej oraz zebraniu najważniejszych zasobów które zostaną wykorzystane przy jej pisaniu. 

 

KURSY Z ZAKRESU STUDIÓW TEOLOGICZNYCH 

TH 500 Teologia systematyczna 

Omówienie podstawowych metod i znaczenia teologii systematycznej. Szczególna uwaga jest 

poświęcona znaczeniu teologii dla praktycznej służby. Zajęcia dotyczą przede wszystkim nauczania 

na temat człowieka i zbawienia oraz relacji między Bogiem a człowiekiem. Tożsamość człowieka jako 

Bożego stworzenia można wyrazić w trzech elementach: jesteśmy ukoronowaniem Bożego stworzenia, 

w wyniku upadku zostaliśmy skażeni grzechem, jesteśmy odnowieni dzięki Bożemu dziełu 

odkupienia.  
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TH 600 Historia teologii chrześcijańskiej 1 

W ramach tego przedmiotu student zapozna się z historią doktryn chrześcijańskich od okresu 

patrystycznego po średniowiecze. Szczególny nacisk zostanie położony na te doktryny, które mają 

znaczenie w tradycji krajów, z których pochodzą studenci. Zaprezentowane będą zarówno historyczne 

jak i teologiczne aspekty rozwoju różnych doktryn w kontekście życia kościoła w pierwszych pięciuset 

latach jego istnienia. 

TH 601 Historia teologii chrześcijańskiej 2 

Przedstawienie kształtowania się teologii i doktryn chrześcijańskich od okresu Reformacji 

Protestanckiej (XVI w.) do współczesności. Nacisk zostanie położony na te doktryny, które mają 

szczególne znaczenie dla orientacji religijnej studenta. 

TH 603 Zarys historii Kościoła 

Kościół, w postaci w jakiej istnieje obecnie, jest wynikiem blisko dwudziestu stuleci uwarunkowań 

historycznych. Każdy przywódca pracujący we współczesnym kościele musi posiadać wiedzę o tych 

wydarzeniach historycznych, aby skutecznie przewodzić. W czasie wykładów omawiane są wybrane 

wydarzenia z historii kościoła oraz trendy, które zdecydowały o obecnej sytuacji w kościele 

instytucjonalnym. Choć zajęcia mają głównie formę wykładów, wykładowca jest otwarty na pytania 

studentów i interakcję, aby studenci mogli pogłębić i zademonstrować zrozumienie materiału. 

TH 610 Etyka chrześcijańska 

Zajęcia mają na celu wykształcenie mocnych podstaw teologicznych umożliwiających radzenie sobie 

ze zmieniającymi się kwestiami etycznymi. Szczególna uwaga jest poświęcona trynitarnym 

podstawom moralności oraz ważności miłości zgodnie z modelem Wesleyańskim. W aspekcie 

metodologicznym nacisk jest położony na rozumowanie etyczne i założenia filozoficzne, a także na 

wykorzystanie Pisma Świętego w teologii moralnej. Szczególny nacisk położony jest na prowadzenie 

Ducha Świętego w sumieniu człowieka. 

TH 615 Apologetyka i kultura 

Apologetyka chrześcijańska znajduje swoje uzasadnienie w słowach apostoła Piotra, który zachęca 

chrześcijan, aby zawsze byli „gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was 

wytłumaczenia z nadziei waszej” (1 P 3,15). Odpowiedź (apologia) może mieć wymiar teologiczny, 

etyczny lub oba. Kościół wielokrotnie był i nadal jest wzywany, aby wytłumaczyć się ze swoich 

wierzeń i praktyk. Po pierwsze, zajęcia skupiają się na poszukiwaniu w Nowym Testamencie 

przykładów, w jaki sposób kościół rozumiał i wypełniał swoje zadanie apologetyczne. Po drugie, 

zostają poddane ocenie współczesne trendy kulturowe, które mogą stanowić wyzwanie dla wiary 

i zasad etycznych chrześcijaństwa. Wszystkie zadane lektury mają na celu pomoc studentom 

w wypracowaniu skutecznej apologii. 

TH 616 Światopoglądy i religie 

Kurs ten omawia sekty i nowe ruchy religijne, ich pochodzenie, historię, naturę oraz światopogląd. 

Celem tego kursu jest zrozumienie powabu sekt; tego w jaki sposób często ukrywają się pod 

płaszczykiem biblijnej i współczesnej terminologii; tego w jaki sposób różnią się od światopoglądu 

historycznego chrześcijaństwa. Zamierzeniem tego kursu jest wyposażenie chrześcijan do tego, by byli 

w stanie we właściwy sposób reagować na sekty współzawodniczące z chrześcijaństwem głównego 

nurtu o oddanie ludzi. 

TH 632 Teologia misji 

Szczegółowe stadium biblijnych zasad, które są podstawą praktyki współczesnej misji w kontekście 

międzykulturowym. Intensywne studium samego Pisma stanowi podstawę tego kursu. Badane są 

także pisma przeszłych i teraźniejszych misjologów. Zawsze obecne są praktyczne zastosowania 

w odniesieniu do praktyki misji. 
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BS/TH 642 Tła Nowego Testamentu 

Kurs ten omawia żydowską, żydowsko-chrześcijańską oraz chrześcijańską literaturę, archeologię oraz 

teologie od czasów wygnania do buntu Bar-Kochby (586 p.n.e. – 135 n.e.) w świetle doświadczenia 

wygnania i diaspory, ze szczególną uwagą na to jak te doświadczenie wpływają na aktualne 

doświadczenia chrześcijańskie i jak je odzwierciedlają. 

TH 690 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany temat z zakresu teologii. 

BS/TH 722 Teologia Starego Testamentu 

Pogłębione studium koncepcji teologicznych występujących w księgach Starego Testamentu 

w kontekście ich różnorodności i złożonej spójności oraz relacji wobec Nowego Testamentu. Zajęcia 

obejmują rys historyczny tej dziedziny wiedzy od czasów Gablera aż po kwestie stanowiące temat 

współczesnych dyskusji. Podczas dyskusji wiodącą zasadą będzie podejście kanoniczne. 

BS/TH 743 Teologia Nowego Testamentu 

Wprowadzenie do ogólnego przesłania teologicznego Nowego Testamentu oraz metodologii teologii 

Nowego Testamentu. Studenci poznają jedność i różnorodność świadectw oraz główne wątki Nowego 

Testamentu. Kurs pozwala zwiększyć integrację przesłania Nowego Testamentu z praktycznymi 

aspektami służby. Szczególna uwaga poświęcona jest nauczaniu na temat Królestwa Bożego oraz 

charakteru i służby Kościoła.  

BS/TH 744 Eschatologia Nowego Testamentu 

Kurs ten omówi właściwe zasady interpretacji tekstów eschatologicznych oraz ogólnej kategorii 

eschatologii, wliczając w to definicje podstawowych terminów, oraz przyjrzy się konkretnym tematom, 

takim jak relacja między misjami życiem chrześcijańskim oraz eschatologią, śmierci i życiu po śmierci, 

sądowi ostatecznemu, wiecznemu stanowi sprawiedliwych i grzeszników itp. Omówione zostaną 

zwłaszcza Ewangelie, pisma Pawła i Objawienie.  

TH 750 Współczesne zagadnienia w teologii  

Zajęcia mają na celu pomóc studentom zrozumieć lepiej największe prawdy biblijne, które leżą 

u podstaw służby chrześcijańskiej i jej rozwoju. Studenci zapoznają się z kilkoma z głównych wątków 

Pisma Świętego oraz w jaki sposób odnoszą się one do współczesnej myśli teologicznej. 

TH 790 Lektura 

Ukierunkowana lektura na wybrany temat z zakresu historii Kościoła lub teologii historycznej. 
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PERSONEL 

Administracja i pracownicy 

Prezydent    Tony Twist 

Wiceprezydent ds. służby    David Wright 

Wiceprezydent ds. edukacyjnych    Rick Justice 

Główny urzędnik ds. akademickich 

Wiceprezydent ds. operacji międzynarodowych    Hans-Christian Witzmann 

Dziekan ds. akademickich    Sarah Fudge 

Pomocniczy dziekan ds. akademickich    Andrey Puzynin 

Dyrektor ds. operacji w USA    Carol Fields 

Dyrektor ds. wsparcia studentów    Ryan Akers 

Dyrektor ds. finansowych    Julie Rice 

Dyrektor ds. misji globalnej    Tom Sears 

Dyrektor ds. IT    Mihail Bojonca 

Dyrektor ds. badań naukowych    Fred Hansen 

Dyrektor ds. nauczania zdalnego    Myron Williams 

Pomocniczy dyrektor ds. nauczania zdalnego     Kaleb Heitzman 

Dyrektor ds. usług bibliotecznych    Nancy Olson 

Dyrektor ds. szkolenia w czynieniu uczniami    Joseph Steiner 

Kierownik dziekanatu    Victoria Bojonca 

Kierownik biura oraz pastor kampusu w Haus Edelweiss  Jacob Jones 

Asystent wykonawczy prezydenta    Megan Herring 

Konsultant ds. IT    J. Mark Dobbs 

Konsultant ds. IT    Lennie Sutton 

Kierownik biblioteki    Oksana Puzynin 

Współpracownik ds. misji globalnej    James Buckley 

Współpracownik ds. misji globalnej    Fred Hansen 

Współpracownik ds. misji globalnej    David Roadcup 

Koordynator ds. infrastruktury    Veaceslav Toma 

Koordynator ds. żywienia    Cedric Leung 

Koordynator ds. obsługi gości    Kendra Manning 

Współpracownik ds. usług studenckich    Doina Toma 

Asystent ds. usług studenckich    Maria Leung 

Lokalny koordynator w Indianapolis    Zach Griffey 
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Asystent ds. administracji    Diana McKowen 

Asystent ds. projektowania graficznego    Kelly Bryant 

Współpracownik ds. misji globalnej    Kyle Troupe 

Asystent ds. wolontariuszy krótkoterminowych    Robin Beaumont 

Asystent ds. operacji    Andrew Hazlitt 

 

Rada dyrektorów  

Chris Costlow    Carmel, Indiana 

Michael Eagle    Thompson Station, Tennessee 

Rick Grover    Indianapolis, Indiana 

Mary Kamau    Nairobi, Kenya 

Reuben Langat    Indianapolis, Indiana 

J.K. Stevens    Zionsville, Indiana 

Tom Tanner    Avon, Indiana 

Tony Twist    Indianapolis, Indiana 

 

Wykładowcy 

Otniel Bunaciu, wykładowca teologii historycznej. D.habil, University of Bucharest; Ph.D., Reformed Seminary 

of Cluj; M.S., University of Bucharest; M.A., Oxford University. 

Sara Fudge, wykładowca biblistyki. Ph.D., Hebrew Union College Jewish Institute of Religion; M.Phil., Hebrew 

Union College Jewish Institute of Religion; M.A. Cincinnati Bible Seminary. 

Fred Hansen, katedra Nowego Testamentu im. Roberta Lowery’ego / wykładowca pomocniczy biblistyki. 

Ph.D., Radboud University, The Netherlands; M.Div., Lincoln Christian Seminary; M.A., Lincoln Christian 

Seminary. 

Richard Justice, wykładowca przewodzenia i zarządzania. Ph.D., Indiana University; M.S., Butler University. 

Yulia Lubnetz, wykładowca historii Kościoła oraz badan naukowych. PhD, University of Bucharest, MDiv, MA, 

TCM International Institute. 

Mihai Malancea, wykładowca pomocniczy studiów międzykulturowych. Ph.D., University of Bucharest; M.A., 

TCM International Institute. 

Konstantin Nazarov, wykładowca pomocniczy Starego Testamentu. Ph.D., University of Chester; M.Div. and 

M.A., TCM International Institute 

Andrey Puzynin, wykładowca teologii praktycznej. LicD.D., University of Wales, Trinity Saint David; Ph.D., 

University of Wales; M.A., Denver Seminary. 

 

Meego Remmel, wykładowca pomocniczy etyki. Ph.D., University of Wales; M.Div., TCM International 

Institute; M.A., Cincinnati Bible Seminary. 

 

David Roadcup, wykładowca czynienia uczniami. D.Min., Trinity Evangelical Divinity School; M.A., Cincinnati 

Bible Seminary. 
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Jozsef Steiner, wykładowca Misji i czynienia uczniami, Ph.D, Debrecen Reformed Theological University; MA, 

TCM International Institute. 

 

Tony Twist, wykładowca przywództwa oraz formacji duchowej. Ph.D., Indiana University; D.Min., Southern 

Baptist Theological Seminary; M.Div., Emmanuel School of Religion. 
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Wykładowcy współpracujący 

Sorin Badragan, Ph.D., University of Bucharest; M.Th., University of Oxford. 

James Buckley, D.Min., Fuller Theological Seminary; M.T.S., Gordon-Conwell Theological Seminary. 

Pavel Coufal, M.Div., TCM International Institute. 

Michael Crull, D.Min., Fuller Theological Seminary; M.Div., Trinity Evangelical Divinity School. 

J. Mark Dobbs, Psy.D., M.A., Rosemead School of Psychology; M.A., Biola University. 

Richard Grover, D.Min, M.Div.,Emmanuel Christian Seminary; M.A., Lincoln Christian Seminary. 

Jozsef Kovacs, Ph. D., Open University, Great Britain (Oxford Centre for Mission Studies); M.A., Oxford 

University. 

Bruce Little, Ph.D., Southeastern Baptist Theological Seminary; D.Min., Columbia Biblical Seminary; M.A., M.A., 

Liberty University.  

Daniel Maris, Th.D., University of Bucharest; M.A., University of Oxford. 

Dennis Martin, Ph.D., M.A., Musicology, University of Iowa. 

Leonid Mikhovich, Ph.D., Vrije Universiteit Amsterdam; M.Div., Moscow Theological Seminary; M.A., TCM 

International Institute. 

Mark Moore, Ph.D., University of Wales; M.A. Missouri State University; M.A., Incarnate Word College. 

Nancy Olson, M.Div., Lincoln Christian Seminary; M.S.L., Western Michigan University. 

 

Peter Penner, D.habil, Karoli Gaspar University, Budapest; D.Th. and M.Th., UNISA, Republic of South Africa; 

M.Div., Mennonite Brethren Biblical Seminary. 
 

Timotei Rusu, PhD, University of Bucharest; MA, TCM International Institute. 

Charles Sackett, D.Min., Trinity Evangelical Divinity School; M.Div., Lincoln Christian Seminary. 

Sergei Sannikov, D.Min.; Kiev Theological Seminary, joint program with Mid-America Baptist Theological 

Seminary; M.Sci., Odessa State University; M.S. Odessa National Polytechnic University. 

John Sarno, M.Ed., Eastern Illinois University. 

Dumitru Sevastian, Ph.D., University of Wales; M.Div., TCM International Institute. 

Jordan Scheetz, DTh, University of Vienna; MA, Western Seminary. 

Yevgeniy Siney, M.Div., TCM International Institute. 

Jeffrey Snell, D.Min., The Southern Baptist Theological Seminary. 

J.K Stevens, Ph.D. candidate Columbia International University; M.A and MRE, Lincoln Christian University.  

Myron Williams, Ph.D., Michigan State University; M.R.E., Lincoln Christian Seminary. 
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Plan kursów i inne informacje można znaleźć na stronie TCM (www.tcmi.edu). Dalsze pytania można 

kierować na poniższe adresy: 

  CONTACTS: 

Dziekan ds. akademickich dean@tcmi.edu 

Kierownik dziekanatu registrar@tcmi.edu 

Rekrutacja admissions@tcmi.edu 

Usługi studenckie studentservices@tcmi.edu 

Podróże i opłaty haus@tcmi.edu 

Rejestracja registration@tcmi.edu 

Biblioteka library@tcmi.edu 

Dział IT admin@tcmi.edu 
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