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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

ISLAM

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

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni

Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy semestr letni

CEL PRZEDMIOTU
1. zapoznanie studentów z metodologią naukową, która umożliwi napisanie pracy licencjackiej.

2. zapoznanie z pracą nad źródłami.

3. wdrożenie studentów w umiejętność redagowania pracy licencjackiej.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. znajomość historii, doktryny i kultury islamu; zalecany język arabski.
2. znajomość języka angielskiego.
3. umiejętność pisania poprawną polszczyzną.
4. pracowitość, staranność, terminowość.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W25

2. K_W26

3. K_W25

3+10 (praca licencjacka i 
przygotowanie do 

egzaminu dyplomowego)

Zbo Zbo

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student ma uporządkowaną wiedzę przedmiotową i w zakresie wybranych zagadnień z 
islamu.

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej.

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu 
kulturalnym z zakresu islamu.



W kategorii umiejętności

1. K_U01

2. K_U02; K_U06

3. K_U03

4. K_U08

5. Student potrafi przygotować wystąpienie ustne i pisemne. K_U09
W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

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

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykłady dotyczące metodologii pisania pracy, dyskusje ze studentami na temat ich badań, praktyczna pomoc w redagowaniu tekstu.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia brak zaliczenia zaliczenie

Wiedza

Student potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować, integrować i wykorzystywać 
informacje z zakresu islamu.

Student potrafi, w dialogu z promotorem, postawić problem badawczy (sformułować temat 
pracy), zastosować odpowiednie metody badawcze, dokonać krytycznej analizy tekstów 
źródłowych i literatury przedmiotu, zaproponować strukturę pracy oraz zredagować i 
zaprezentować wyniki swych badań.

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, w 
dialogu z promotorem i innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

Student potrafi zredagować pracę licencjacką, oddając w wyznaczonych terminach 
poszczególne jej części.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować proces uczenia się 
innych osób.

Prowadzący zapoznaje studentów z metodologią pisania prac dyplomowych (wymogi formalne i estetyka pracy). Treść zajęć wyznaczają tematy prac 
dyplomowych seminarzystów. Studenci informują o swoich zainteresowaniach, a następnie referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i 
interpretacji.

Podstawą zaliczenia (bez oceny) jest systematyczna praca studenta. Warunkiem zaliczenia I semestru jest 
sformułowanie tematu pracy (do połowy listopada), przygotowanie literatury przedmiotu, planu pracy oraz oddanie 
jednego rozdziału pracy do końca semestru. Warunkiem zaliczenia II semestru jest oddanie do połowy maja całości 
pracy.

Student nie ma uporządkowanej wiedzy przedmiotowej 
w zakresie wybranych zagadnień z islamu; nie zna i nie 
rozumie podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa 
autorskiego i ochrony własności intelektualnej; nie ma 
podstawowej wiedzy o kulturze islamu i orientacji we 
współczesnym życiu kulturalnym.

Student ma uporządkowaną wiedzę przedmiotową w zakresie 
wybranych zagadnień z islamu; zna i rozumie podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej; ma podstawową wiedzę o kulturze 
islamu i orientację we współczesnym życiu kulturalnym. 



Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
zbieranie materiałów, studium tekstów źródłowych i literatury przedmiotu 170
napisanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu licencjackiego 250

SUMA GODZIN: 480

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 16
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

Lublin, 30-06-2012
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie potrafi pozyskiwać, analizować, 
porządkować, integrować i wykorzystywać informacji z 
zakresu islamu; nie potrafi z pomocą prowadzącego 
seminarium postawić problemu badawczego 
(sformułować tematu pracy), zastosować odpowiednich 
metod badawczych, dokonać krytycznej analizy 
tekstów źródłowych i literatury przedmiotu, 
zaproponować struktury pracy oraz zredagować i 
zaprezentować wyników swych badań. Student nie 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać 
swoich umiejętności badawczych. Student nie potrafi 
zredagować pracy licencjackiej, nie oddaje w 
wyznaczonych terminach poszczególnych jej części. 
Student nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego 
ani pisemnego.

Student potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować, 
integrować i wykorzystywać informacje z zakresu islamu; potrafi 
z pomocą prowadzącego seminarium, postawić problem 
badawczy (sformułować temat pracy), zastosować odpowiednie 
metody badawcze, dokonać krytycznej analizy tekstów 
źródłowych i literatury przedmiotu, zaproponować strukturę pracy 
oraz zredagować i zaprezentować wyniki swych badań. Student 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności badawcze w dialogu z promotorem i innymi 
pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Student potrafi 
zredagować pracę licencjacką, oddając w wyznaczonych 
terminach poszczególne jej części; potrafi przygotować 
wystąpienie ustne i pisemne.

Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe 
życie; nie potrafi inspirować procesu uczenia się u 
innych osób; nie potrafi pracować wspólnie w 
rozwiązywaniu problemów badawczych. Nic nie 
wskazuje na to, że uczestniczy w życiu kulturalnym.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi 
inspirować proces uczenia się u innych osób; potrafi pracować 
wspólnie w rozwiązywaniu problemów badawczych. 
Systematycznie 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.

Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, 
CeDeWu.pl, Warszawa 2009.

Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

dr Krzysztof Modras
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