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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

ALTERNATYWNE RUCHY RELIGIJNE W KULTURZE

Forma zajęć: ĆWICZENIA
Wymiar godzinowy* semestr zimowy – semestr letni 30

ECTS semestr zimowy – semestr letni 2
Język przedmiotu POLSKI
Forma zaliczenia* semestr zimowy – semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU
1. Wprowadzenie studentów w problematykę zagadnienia alternatywne ruchy religijne w kulturze.
2. Prezentacja metod działalności sekt i alternatywnych ruchów religijnych w kulturze.
3. Przedstawienie źródeł inspiracji doktryn współczesnych ruchów religijnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii.
2. Podstawowa wiedza z zakresu historii kultury.
3. Umiejętność krytycznego myślenia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. Student zna terminologię stosowaną w opisie zjawiska alternatywnej religijności. K_W27
2. Student zna omawianą problematykę w kontekście różnych ujęć. K_W25, K_W17

3. K_W34

W kategorii umiejętności
1. Student potrafi zastosować odpowiednią terminologię podczas omawiania zagadnienia. K_U02, K_U04

2. K_U06

3. K_U05

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student zna metody działalności sekt i alternatywnych ruchów religijnych, oraz instytucje 
zajmujące się monitorowaniem ich działalności.

Student potrafi w twórczy sposób korzystać z literatury źródłowej i opracowań 
dotyczących omawianego problemu.

Student potrafi rozpoznać przejawy działalności sekt i alternatywnych ruchów religijnych w 
kulturze.



W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. Student świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym. K_K06
TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
DYSKUSJA MODEROWANA, ZADANIA PROBLEMOWE, PRACA Z TEKSTAMI ŹRÓDŁOWYMI

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Praca zaliczeniowa - 60%
2. Aktywność na zajęciach - 20%
3. Obecność na zajęciach - 20%

Student rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich umiejętności badawczych przez 
całe życie.

Ćwiczenia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę alternatywnych ruchów religijnych i tematyki pokrewnej takiej jak zjawisko sekt, 
herezji, organizacji przeciwdziałających aktywności ARR i sekt. Prowadzący wspólnie ze studentami omówi następujące bloki zagadnień:

1. Wyjaśnienie i omówienie na konkretnych przykładach terminologii dotyczącej historycznych i współczesnych form ruchów religijnych w kulturze 
Zachodu (sekta historyczna, herezja, schizma,  sekta destrukcyjna, nowy ruch religijny, alternatywny ruch religijny, grupa kultyczna, denominacja)
2. Prezentacja i charakterystyka głównych metod działalności współczesnych ruchów religijnych (model sekty destrukcyjnej, psychomanipulacja, 

bombardowanie miłością, totalność), 
3. Główne źródła inspiracji doktryn współczesnych ruchów religijnych.

4. Formy obecności ruchów religijnych w kulturze (działalność nauczycielska, publikacje)
5. Ruchy religijne w mediach (Internet i inne środki masowego przekazu) 

6. Ruchy religijne a tradycyjne religie (perspektywa teologiczna)
7. Ruchy religijne a tradycyjne religie (perspektywa religioznawcza)

8. Doktryny ruchów religijnych a światopogląd jednostki (ujęcie psychologiczne)
9. Doktryny ruchów religijnych a światopogląd jednostki (ujęcie filozoficzne)

10. Społeczny wymiar działalności ruchów religijnych. 
11. Ruchy  religijne a polityka (na podstawie dokumentów instytucji europejskich).

12. Formy działalności ruchów religijnych stanowiące zagrożenie dla człowieka Zachodu.
13. Próby ograniczania kulturowego oddziaływania ruchów religijnych a prawo do wolności religijnej.

14. Organizacje przeciwdziałające rozwojowi sekt w kulturze Zachodu oraz metody ich działania.
15. Oddziaływanie doktryn alternatywnych ruchów religijnych na współczesną kulturę (podsumowanie i ocena).



SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z prowadzącym 30
Napisanie pracy zaliczeniowej 25
Przygotowanie się do zajęć 5

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2

Student nie wie czym jest sekta, 
alternatywny ruch religijny, 

denominacja - nie zna 
podstawowej terminologii. Nie 

posiada wiedzy na temat metod 
działalności alternatywnych 

ruchów religijnych.

Student posiada ogólną wiedzę na 
temat terminologii stosowanej w 

badaniach nad sektami i ARR. Zna 
główne źródła inspiracji doktryn sekt i 

ARR.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę na temat działalności sekt i 
ARR w kulturze. Zna metody ich 

działalności oraz ośrodki monitorujące. 
Student potrafi podać konkretne 

przykłady przejawów działalności sekt i 
ARR w kulturze.

Student posiada 
usystematyzowaną wiedzę na 

temat działalności alternatywnych 
ruchów religijnych w kulturze. Zna 
metody działalności sekt i ARR, 

Potrafi omówić zagadnienie 
posługując się różnymi ujęciami. 

Zna źródła inspiracji doktryn sekt i 
alternatywnych ruchów religijnych.

Student nie potrafi dokonać 
analizy i oceny omawianego 

tekstu. Nie uczestniczy w 
zajęciach, nie angażuje się w 

pracę w grupie.

Student nie potrafi samodzielnie 
posługiwać się podstawowymi 

umiejętnościami badawczymi. Z 
pomocą prowadzącego dokonuje 

analizy omawianego tekstu.

Student umie z niewielką pomocą 
prowadzącego zdobywać wiedzę i 
umiejętności badawcze. Analizuje 

teksty źródłowe i rozwiązuje stawiane 
przed nim problemy badawcze.

Student samodzielnie dokonuje 
analizy i oceny tekstu.  Ma 

opanowane narzędzia analizy 
pozwalające mu na efektywną 
pracę badawczą. Swobodnie 

posługuje się aparaturą 
pojęciową.

Student nie zaliczył wymaganego 
minimum 60% obecności. Nie 

wykazuje się minimalnym 
zaangażowaniem w realizację 

wyznaczonych zadań, nie stara 
się wytworzyć własnego warsztatu 

pracy.

Student uczestniczy w zajęciach, 
jednak w małym stopniu angażuje się 

w dyskusje i pracę nad własnym 
warsztatem pracy.

Student aktywnie pracuje na  zajęciach, 
angażuje się w rozwój swojego 

warsztatu pracy naukowej. Uczestniczy 
w życiu kulturalnym.

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, jego uwagi są wnikliwe, 

kreatywne. Z własnej inicjatywy 
pogłębia swoją wiedzę i 
umiejętności. Świadomie 

uczestniczy w życiu kulturalnym.

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.



BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
1. Zasady wiary KADŚ
2. Księga Mormona (wybrane fragmenty)
3. Zasady Ewangelii (Kościół Mormonów - wybrane fragmenty)
4.  Wybrane fragmenty z pism scjentologicznych, grup satanistycznych
5. Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej (Świadkowie Jehowy - wybrane fragmenty)
6. Będziesz mógł żyć w raju na ziemi ( Świadkowie jehowy - wybrane fragmenty)

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. T. Doktór, Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce, Warszawa 1999. 
2. I. Kamiński, Współczesne teorie sekty i psychomanipulacji, Toruń 2011. 

3.

4. E. Barker, Nowe Ruchy Religijne, Kraków 1997

mgr Diana Sobieraj
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

O. D. Santagada, Wspólnoty kościelne niezależne grupy religijne sekty : na przykładzie Ameryki Łacińskiej, 
Warszawa 1995.
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