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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Historia chrześcijaństwa

Forma zajęć: wykład
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni 3
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy E semestr letni E

CEL PRZEDMIOTU
1. zapoznanie studentów z kolejnymi epokami dziejów chrześcijaństwa
2. ukazanie korelacji między historią powszechną, historią Polski a historią chrześcijaństwa 
3. ukazanie wpływu tradycji chrześcijańskich na kulturę Polski, Europy, innych kontynentów

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. ogólna znajomość historii powszechniej (zwłaszcza historii Europy)
2. dobra znajomość historii Polski

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W07

2. K_W17; K_W23

3. Student zna historię chrześcijaństwa w Polsce i na Lubelszczyźnie. K_W07; K_W25
W kategorii umiejętności

1. K_U01

2. K_U05

3. K_U06

W kategorii kompetencji społecznych

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student zna najważniejsze wydarzenia i problemy chrześcijaństwa od początku do 
początków XXI wieku. Student zna struktury i formy życia chrześcijańskiego religijnego w 

starożytności, średniowieczu, nowożytności, czasach najnowszych. 
Student zna historyczne korelacje między chrześcijaństwem a życiem społecznym, 

politycznym, kulturalnym narodów Europy.

Student potrafi dostrzec współzależność historii powszechnej, Europy, Polski z 
analogicznymi wycinkami dziejów chrześcijaństwa we wszystkich epokach dziejowych.

Student umie powiązać wytwory kultury europejskiej i polskiej z odpowiednimi epokami i 
wydarzeniami z dziejów chrześcijaństwa.

Student potrafi wykazać dominującą rolę chrześcijaństwa w rozwoju kultury europejskiej 
wszystkich epok historycznych.



1. K_K05

2. Student czuje się odpowiedzialnym za chrześcijańskie dziedzictwo Ojczyzny i kontynentu. K_K05
TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
wykład tradycyjny, teksty źródłowe
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 rozumie niezbędność znajomości dziejów chrześcijaństwa dla znajomości kultury 
polskiej, europejskiej i światowej.

Starożytność: działalność Apostołów, ewangelizacja, rozwój struktur kościelnych w kolejnych stuleciach, relacje państwo – Kościół, prześladowania, 
walka o wolność Kościoła w cesarstwie chrześcijańskim, kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej (herezje, sobory, Ojcowie Kościoła, prymat 

papieski), przemiany kulturowe, monastycyzm.
Średniowiecze: chrześcijaństwo wobec wędrówek ludów, działalność misyjna i chrystianizacyjna, chrześcijaństwo wobec zagrożeń zewnętrznych 

(islam, wyprawy krzyżowe), problemy wewnętrzne (schizma wschodnia, schizma zachodnia, objawy kryzysu), działalność Kościoła w zakresie 
kultury, nauki, sztuki.

Nowożytność: reformacja i jej następstwa, reforma katolicka, misje chrześcijańskie, chrześcijaństwo wobec państwa, społeczeństwa i kultury (wiek 
XVII, oświecenie i rewolucja francuska, liberalizm, socjalizm), wyzwania wewnętrzne (Tridentinum, Vaticanum I, Vaticanum II), wiek XX (komunizm, 

faszyzm, sekularyzacja)

egzamin ustny na koniec pierwszego i drugiego semestru 100% oceny z możliwością zaliczenia części materiału w 
połowie semestru

Student nie odpowiada w 
50% na pytania dotyczące 

treści poszczególnych 
wykładów i materiału 

zadanego do osobistego 
przeczytania.

Student odpowiada w 50% 
na pytania dotyczące treści 
poszczególnych wykładów i 

materiału zadanego do 
osobistego przeczytania.

Student odpowiada w 65% na 
pytania dotyczące treści 

poszczególnych wykładów i 
materiału zadanego do osobistego 

przeczytania.

Student odpowiada w 85% 
na pytania dotyczące treści 
poszczególnych wykładów i 

materiału zadanego do 
osobistego przeczytania.

Student nawet z pomocą 
wykładowcy nie potrafi 

ukazać spójności między 
historią powszechną a 

historią chrześcijaństwa, 
nie umie ukazać związku 

wytworów kultury z 
dziejami chrześcijaństwa.

Student z pomocą 
wykładowcy potrafi w 
przeciętnym stopniu 

ukazać spójności między 
historią powszechną a 

historią chrześcijaństwa, 
tak samo umie ukazać 

związek wytworów kultury z 
dziejami chrześcijaństwa.

Student sam lub z niewielką pomocą 
wykładowcy potrafi w dużym stopniu 

ukazać spójności między historią 
powszechną a historią 

chrześcijaństwa, tak samo umie 
ukazać związek wytworów kultury z 

dziejami chrześcijaństwa.

Student sam potrafi w 
pełnym stopniu ukazać 

spójności między historią 
powszechną a historią 

chrześcijaństwa, tak samo 
umie ukazać związek 
wytworów kultury z 

dziejami chrześcijaństwa.



Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
przygotowanie się do egzaminu 60
przeczytanie zadanego materiału 60

SUMA GODZIN: 180

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 6
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. M. Banaszak, Historia Kościoła, Warszawa 1989-1992 (wybrane fragmenty poszczególnych tomów)
2. B. Kumor, Historia Kościoła, Lublin 1984-1995 (wybrane fragmenty poszczególnych tomów)
3. H. Zieliński, Historia Kościoła, Wrocław 2005

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.

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

Student nie angażuje się w 
studium, nie widzi potrzeby 

znajomości historii 
chrześcijaństwa  dla 

studiów kulturoznawczych, 
nie czuje się 

odpowiedzialnym za 
chrześcijańskie 

dziedzictwo Ojczyzny i 
kontynentu.

Student przeciętnie 
angażuje się w studium, 

słabo dostrzega potrzebę 
znajomości historii 

chrześcijaństwa  dla 
studiów kulturoznawczych, 

słabo poczuwa się do 
odpowiedzialności za 

chrześcijańskie 
dziedzictwo Ojczyzny i 

kontynentu.

Student w dużym stopniu angażuje 
się w studium, dobrze dostrzega 

potrzebę znajomości historii 
chrześcijaństwa  dla studiów 

kulturoznawczych, poczuwa się do 
odpowiedzialności za 

chrześcijańskie dziedzictwo 
Ojczyzny i kontynentu.

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

dostrzega potrzebę 
znajomości historii 

chrześcijaństwa  dla 
studiów kulturoznawczych, 
zdecydowanie poczuwa się 

do odpowiedzialności za 
chrześcijańskie 

dziedzictwo Ojczyzny i 
kontynentu.

* 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.

M. Żywczyński, Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków, Warszawa 1985
Cz.S. Bartnik, Nadzieje upadającego Rzymu, Warszawa 1982
H. Rahner, Kościół i państwo we wczesnych chrześcijaństwie, Warszawa 1986
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