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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Chrześcijaństwo

Forma zajęć: wykład
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. Zapoznanie studentów z panoramą konfesyjną chrześcijaństwa (specyfika dogmatyczna, liturgiczna, organizacyjna)
2. Ukazanie wpływu różnych gałęzi chrześcijaństwa na kulturę
3. Wzbudzenie u studentów zainteresowań badawczych (w kierunku podjęcia pracy licencjackiej i magisterskiej)

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Znajomość historii chrześcijaństwa w zakresie zrealizowanym na pierwszym roku studiów
2. Podstawowa znajomość zasad doktryny chrześcijańskiej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W07

2. Student zna panoramę konfesyjną Polski, innych krajów Europy i świata. K_W17; K_W23; K_W25
3. Student zna podstawowe zagadnienia ekumeniczne. K_W21

W kategorii umiejętności
1. Student umie rozpoznawać zróżnicowane składniki chrześcijańskiej ekumeny. K_U05

2. K_U01

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student zna ogólną specyfikę dogmatyczną, liturgiczną i organizacyjną głównych wyznań 
chrześcijańskich.

Student umie dostrzec związek charakteru wyznaniowego Polski i innych krajów Europy (w 
mniejszym stopniu innych regionów świata) z ich obliczem społeczno-politycznym i 

bogactwem kulturalnym.



W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K05

2. Student widzi potrzebę współdziałania wyznań na płaszczyźnie kultury i życia społecznego. K_K06

3. K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
wykład, teksty źródłowe, prezentacje audiowizualne

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

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

Wiedza

Umiejętności

Student łączy wierność własnej tożsamości wyznaniowej z szacunkiem i tolerancją wobec 
wyznawców innych wyznań.

Student dostrzega pierwszorzędne znaczenie religii dla narodów, państw i ich wzajemnych 
relacji.

Chrześcijański Zachód (katolicyzm tradycji łacińskiej, protestantyzm i anglikanizm, starokatolicyzm, wspólnoty z pogranicza chrześcijaństwa)
Chrześcijański Wschód (starożytne Kościoły orientalne, prawosławie, Katolickie Kościoły Wschodnie)

Ruch ekumeniczny (historia, katolickie zasady ekumenizmu, ekumenizm według innych Kościołów chrześcijańskich, dialogi, osiągnięcia, problemy)

 Ustny sprawdzian wiedzy na ostatnich zajęciach - zakres tez do przygotowania uzależniony od frekwencji na zajęciach i 
aktywnego uczestnictwa danego studenta

Student nie odpowiada w 
50% na pytania dotyczące 

treści programowych 
(wykładów i materiału 

zadanego do osobistego 
przeczytania).

Student odpowiada w 50% 
na pytania dotyczące treści 
programowych (wykładów i 

materiału zadanego do 
osobistego przeczytania).

Student odpowiada w 65% na 
pytania dotyczące treści 

programowych (wykładów i materiału 
zadanego do osobistego 

przeczytania).

Student odpowiada w 85% 
na pytania dotyczące treści 
programowych (wykładów i 

materiału zadanego do 
osobistego przeczytania).

Student nawet z pomocą 
wykładowcy nie potrafi 

rozpoznać części 
chrześcijańskiej ekumeny, 

nie potrafi dostrzec 
związku charakteru 

wyznaniowego Polski i 
innych krajów Europy z ich 

obliczem społeczno-
politycznym i kulturowym. 

Student z pomocą 
wykładowcy potrafi w 
stopniu przeciętnym 

rozpoznać części 
chrześcijańskiej ekumeny, 
potrafi dostrzec związek 

charakteru wyznaniowego 
Polski i innych krajów 
Europy z ich obliczem 

społeczno-politycznym i 
kulturowym.

Student potrafi w dobrym stopniu 
rozpoznać części chrześcijańskiej 
ekumeny, potrafi dostrzec związek 
charakteru wyznaniowego Polski i 

innych krajów Europy z ich obliczem 
społeczno-politycznym i kulturowym. 

Student potrafi w bardzo 
dobrym stopniu rozpoznać 

części chrześcijańskiej 
ekumeny, potrafi dostrzec 

związek charakteru 
wyznaniowego Polski i 

innych krajów Europy z ich 
obliczem społeczno-

politycznym i kulturowym. 



Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zaliczenia 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.

2. K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wyznaniach chrześcijańskich, Warszawa 1994
3.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

2.
3.

Lublin, 20 czerwca 2012 r. ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak

Student nie angażuje się w 
studium, nie łączy 
wierności własnej 

tożsamości wyznaniowej z 
szacunkiem i tolerancją 

wobec wyznawców innych 
religii, nie widzi potrzeby 

współdziałania wyznań na 
płaszczyźnie kultury i życia 
społecznego, nie dostrzega 

pierwszorzędnego 
znaczenia religii dla 

narodów, państw i ich 
wzajemnych relacji.

Student słabo angażuje się 
w studium, słabo rozumie 
łączenie wierności własnej 
tożsamości wyznaniowej z 

szacunkiem i tolerancją 
wobec wyznawców innych 
religii, słabo widzi potrzebę 
współdziałania wyznań na 
płaszczyźnie kultury i życia 

społecznego, słabo 
dostrzega pierwszorzędne 

znaczenie religii dla 
narodów, państw i ich 
wzajemnych relacji.

Student w dużym stopniu angażuje 
się w studium, w dużym stopniu 

rozumie łączenie wierności własnej 
tożsamości wyznaniowej z 

szacunkiem i tolerancją wobec 
wyznawców innych religii, w dużym 

stopniu widzi potrzebę 
współdziałania wyznań na 
płaszczyźnie kultury i życia 

społecznego, w dużym stopniu 
dostrzega pierwszorzędne znaczenie 

religii dla narodów, państw i ich 
wzajemnych relacji.

Student w bardzo dużym 
stopniu angażuje się w 

studium, w bardzo dużym 
stopniu rozumie łączenie 

wierności własnej 
tożsamości wyznaniowej z 

szacunkiem i tolerancją 
wobec wyznawców innych 

religii, w bardzo dużym 
stopniu widzi potrzebę 

współdziałania wyznań na 
płaszczyźnie kultury i życia 

społecznego, w bardzo 
dużym stopniu dostrzega 

pierwszorzędne znaczenie 
religii dla narodów, państw 
i ich wzajemnych relacji.

* 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.

Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S. Koza, Lublin 1996 
(wybrane artykuły)

R.G. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Kraków 2005

Ekumeniczny Leksykon Kościołów i wspólnot Religijnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, red. W. Nowak, 
Olsztyn 1999 
Starożytne patriarchaty wschodnie, red. M. Bendza, A. Szymaniuk, Białystok 2005
Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań bdw. (wybrane dokumenty)
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