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ISLAM

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. omówienie źródeł islamu i prawa muzułmańskiego.
2. prezentacja istoty islamu, podstawowych zasad doktrynalnych i obowiązków religijnych.
3. odpowiedź islamu na religijne pytania i potrzeby człowieka oraz porównanie z chrześcijaństwem.
4. przedstawienie duchowości muzułmańskiej.
5. omówienie kultu, świąt i zwyczajów muzułmańskich.
6. prezentacja kultury materialnej islamu.
7. budowanie postawy otwartej na dialog z muzułmanami.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. znajomość historii islamu.
2. zalecana jest znajomość języka angielskiego z uwagi na na dużą ilość materiału dostępnego na temat islamu w tym języku.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. student potrafi omówić podstawowe założenia doktrynalne i prawne islamu. K_W07, K_W17

2. K_W05, K_W07, K_W17

3. student zna różne aspekty kultury, zwyczaje i święta muzułmańskie. K_W17, K_W25, K_W28

4. K_W23

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student zna i analizuje źródła islamu, zna metodologię i potrafi  interpretować źródła w 
świetle rozwijającej się tradycji.

student zna aktualnie dyskutowane w literaturze przedmiotu i mediach problemy relacji 
świata islamu i zachodniego.



W kategorii umiejętności

1. K_U04, K_U06

2. K_U04

3. student dostrzega odmienność i wartości islamu. K_U05

4. K_U03, K_U06

W kategorii kompetencji społecznych
1. student potrafi podejmować dyskusje i wyrażać sądy dotyczące religii i kultury islamu. K_K05

2. K_K01

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

1. Obecność na wykładzie: 30%
2. Referat/prezentacja na zaproponowany temat lub egzamin ustny na końcu semestru: 70%

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

Wiedza

student potrafi wskazać podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy islamem a 
innymi wielkimi religiami monoteistycznymi.

student rozumie procedury naukowe oraz krytycznie ocenia informacje i argumenty w 
świetle stosowanych metod.

student rozumie teksty analizowane i zalecane na zajęciach oraz potrafi rozwiązywać 
problemy wykorzystując literaturę przedmiotu.

student wykazuje otwartość i dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się w oparciu o 
dostępną literaturę przedmiotu.

Źródła islamu (objawienie, Koran, Sunna, zgoda, analogia), dogmaty i filary islamu (koncepcja Boga i człowieka, zbawienie, eschatologia), 
wiarygodność islamu, nurty i szkoły w islamie (prawo, teologia i filozofia), mistyka, sztuka i język arabski, islamizm i dżihad. Następna grupa zagadnień 
dotyczy muzułmańskich rytuałów, świąt i życia społecznego.

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy w 

kwestiach doktrynalnych 
islamu ani jego 

podstawowych źródeł. Nie 
zna zwyczajów, świąt i 
kultury muzułmańskiej.

Student posiada ogólną 
wiedzę w kwestiach 

doktrynalnych islamu oraz 
jego podstawowych źródeł; 

zna pobieżnie zwyczaje, 
święta i kulturę 

muzułmańską. Student ma 
ograniczoną znajomość  
dyskutowanych kwestii z 

zakresu treści przedmiotu.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę w 
kwestiach doktrynalnych i 
prawnych islamu; zna w 

stopniu dobrym - 75% źródła 
islamu, metodologię i potrafi  
interpretować źródła w świetle 
rozwijającej się tradycji; zna 

również w tym samym stopniu 
zwyczaje, święta i kulturę 
islamu. Ma rozeznanie w 

dyskutowanych problemach z 
zakresu religii i kultury islamu.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę dotyczącą 
kwestii doktrynalnych i prawnych 
islamu, zna metodologię i potrafi  

interpretować źródła w świetle 
rozwijającej się tradycji; doskonale 

zna kulturę zwyczaje, święta i 
kulturę muzułmańską. Zna w bardzo 

dobrym stopniu  problematykę z 
zakresu religii i kultury islamu. 
Potrafi wykorzystać  posiadaną 

wiedzę w trakcie zajęć oraz 
samodzielnie rozwiązuje zadane 

problemy.



Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie do zajęć oraz zaliczenia 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Własne prezentacje multimedialne udostępnione studentom.
2.
3.

Student nie potrafi 
wskazać podstawowych 

podobieństw i różnic 
pomiędzy islamem a 

innymi wielkimi religiami 
monoteistycznymi; nie 

rozumie procedur 
naukowych oraz nie potrafi 
krytycznie ocenić informacji 

i argumentów w świetle 
stosowanych metod; nie 

dostrzega wartości islamu; 
nie rozumie analizowanych 

tekstów i nie potrafi 
rozwiązywać problemów 
wykorzystując literaturę 

przedmiotu.

Student w stopniu 
minimalnym potrafi wskazać 
podstawowe podobieństwa i 
różnice pomiędzy islamem a 

innymi wielkimi religiami 
monoteistycznymi; z 
trudnością rozumie 

procedury naukowe oraz 
potrafi ocenić informacje i 

argumenty w świetle 
stosowanych metod; 

dostrzega ogólnie wartości 
islamu; z trudnością rozumie 
analizowane teksty  i potrafi 

rozwiązywać problemy 
wykorzystując literaturę 

przedmiotu.

Student w stopniu dobrym - 
75% potrafi wskazać 

podstawowe podobieństwa i 
różnice pomiędzy islamem a 

innymi wielkimi religiami 
monoteistycznymi; z łatwością 
rozumie procedury naukowe 
oraz potrafi ocenić informacje 

i argumenty w świetle 
stosowanych metod; 

dostrzega wartości islamu; 
rozumie analizowane teksty i 
potrafi rozwiązywać problemy 

wykorzystując literaturę 
przedmiotu.

Student w stopniu bardzo dobrym - 
95% potrafi wskazać podstawowe 
podobieństwa i różnice pomiędzy 

islamem a innymi wielkimi religiami 
monoteistycznymi; bardzo dobrze 
rozumie procedury naukowe oraz 

potrafi ocenić informacje i 
argumenty w świetle stosowanych 
metod; dostrzega wartości islamu; 
doskonale rozumie analizowane 

teksty i potrafi rozwiązywać 
problemy wykorzystując literaturę 

przedmiotu.

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu celów i 
zadań; nie potrafi 

podejmować dyskusji i 
wyrażać sądów 

dotyczących religii i kultury 
muzułmańskiej

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
zaangażowania; potrafi z 
trudnością podejmować 
dyskusje i wyrażać sądy 
dotyczące religii i kultury 

muzułmańskiej

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, wykazuje 
otwartość na potrzebę 
pogłębiania posiadanej 

wiedzy i umiejętności; chętnie 
podejmuje się dyskusji i 

wyraża sądy dotyczące religii i 
kultury muzułmańskiej

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 

inicjatywy pogłębia i doskonali 
posiadaną wiedzę i umiejętności. W 

sposób wnikliwy korzysta z 
dostępnej literatury przedmiotu; z 

dużym zaangażowaniem podejmuje 
się dyskusji i wyraża sądy 
dotyczące religii i kultury 

muzułmańskiej

* 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.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.
Dziekan M. M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008.



BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
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6.
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Lublin, 30-06-2012
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988.
Machut-Mendecka E., Archetypy islamu, Warszawa 2006.
Machut-Mendecka E., Świat tradycji arabskiej, Białystok 2005.
Mandel Khân G., Islam, [w:] Leksykon religie, Warszawa 2010.
Nasr S. H., Idee i wartości islamu. Przeł. J. Danecki, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988.
Nasr S. H., Istota islamu. Trwałe wartości dla ludzkości. Przeł. K. Pachniak. Warszawa 2010. 
Ruthven M., Islam, Warszawa 2001.
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