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Forma zajęć: wykład
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 -

ECTS semestr zimowy 2 -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z -

CEL PRZEDMIOTU
1. prezentacja podstawowych kategorii religii żydowskiej m. in. Objawienie, Tora , zbawienie, micwa
2. analiza źródeł żydowskiej wiary oraz interpretacja ich w świetle tradycji

3.

4. budowanie postawy otwartej na dialog z przedstawicielami religii żydowskiej
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. znajomość historii judaizmu w zakresie podstawowym

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W07, K_W17

2. K_W05, K_W07, K_W17

3. K_W17, K_W25, K_W28

4. student zna aktualnie dyskutowane w literaturze przedmiotu kwestie z zakresu judaizmu. K_W23, K_W25

W kategorii umiejętności

1. K_U04, K_U06

omówienie przedmiotów religijnych i kultycznych oraz zapoznanie ze świętami i zwyczajami żydowskimi, wraz z ich bogatą 
różnorodnością kulturową (np. żydzi sefardyjscy, aszkenazyjscy)

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student potrafi omówić podstawowe kategorie religii żydowskiej, zna główne założenia 
doktryny religijnej.

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

student zna zwyczaje i święta żydowskie oraz potrafi porównać kulturę żydów 
aszkenzayskich i sefardyjskich.

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



2. K_U04

3. student dostrzega pluralizm judaizmu oraz jego wielokulturowość. K_U04, K_U05

4. K_U03, K_U06

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K05

2. K_K01

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych wymagających komputera z dostępem do sieci Internet oraz rzutnika multimedialnego.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

1. Zaliczenie na ostatnich zajęciach - 100%
SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

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 potrafi podejmować dyskusje i wyrażać sądy dotyczące religii i kultury 
żydowskiej.

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

Wykład obejmuje dwie grupy zagadnień. Pierwsza, dotyczy głównych założeń doktryny religijnej judaizmu (istota Boga, objawienie, odkupienie, 
Mesjasz, Tora, eschatologia itp.) zawartych w rozległej spuściźnie literackiej (Biblia Hebrajska, Talmud Jerozolimski i Babiloński, literatura midraszowa, 
komentarze biblijne, komentarze prawne do Talmudu, responsy i kodeksy, pisma mistyczne, pisma musaryczne zawierające normy etyczne i in.). 
Druga grupa zagadnień dotyczy żydowskich rytuałów, życia społecznego i moralnego (halacha), żydowskiego kalendarza i świąt.

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 
podstawowych kategorii 
religii żydowskiej m. in. 

Objawienie, Tora , 
zbawienie, micwa  ani 
podstawowych źródeł 
żydowskiej wiary i ich 
interpretacji. Nie zna 

zwyczajów, świąt i kultury 
żydowskiej ani aktualnej 

literatury przedmiotu.

Student posiada ogólną 
wiedzę nt. podstawowych 

kategorii religii żydowskiej m. 
in. Objawienie, Tora , 

zbawienie, micwa oraz 
podstawowych źródeł 
żydowskiej wiary i ich 

interpretacji; zna pobieżnie 
zwyczaje, święta i kulturę 
żydowską oraz aktualną 

literaturę przedmiotu. 
Student ma ograniczoną 

znajomość  dyskutowanych 
kwestii z zakresu treści 

przedmiotu.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę nt. 

podstawowych kategorii religii 
żydowskiej m. in. Objawienie, 
Tora, zbawienie, micwa oraz 
źródeł żydowskiej wiary; zna 

w stopniu dobrym - 75% 
źródła żydowskiej wiary, 

metodologię i potrafi  
interpretować źródła w świetle 
rozwijającej się tradycji; zna 

również w tym samym stopniu 
zwyczaje, święta i kulturę 
żydowską oraz aktualną 
literaturę przedmiotu. Ma 

rozeznanie w dyskutowanych 
problemach z zakresu religii i 

kultury judaizmu.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę nt. 

podstawowych kategorii religii 
żydowskiej m. in. Objawienie, Tora , 

zbawienie, micwa oraz źródeł 
żydowskiej wiary, zna metodologię i 

potrafi  interpretować źródła w 
świetle rozwijającej się tradycji; 

doskonale zna zwyczaje, święta i 
kulturę żydowską oraz aktualną 

literaturę przedmiotu. Zna również w 
bardzo dobrym stopniu  

problematykę z zakresu religii i 
kultury judaizmu. Potrafi 

wykorzystać  posiadaną wiedzę w 
trakcie zajęć oraz samodzielnie 
rozwiązuje zadane problemy.



Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie potrafi 
wskazać podstawowych 

podobieństw i różnic 
pomiędzy judaizmem a 
innymi wielkimi religiami 
monoteistycznymi; nie 

rozumie procedur 
naukowych oraz nie potrafi 
krytycznie ocenić informacji 

i argumentów w świetle 
stosowanych metod; nie 

dostrzega pluralizmu 
judaizmu oraz jego 

wielokulturowości; nie 
rozumie analizowanych 

tekstów i nie potrafi 
rozwiązywać problemów 
wykorzystując literaturę 

przedmiotu.

Student w stopniu 
minimalnym potrafi wskazać 
podstawowe podobieństwa i 
różnice pomiędzy judaizmem 

a innymi wielkimi religiami 
monoteistycznymi; z 
trudnością rozumie 

procedury naukowe oraz 
potrafi ocenić informacje i 

argumenty w świetle 
stosowanych metod 

dostrzega w podstawowym 
zakresie pluralizm judaizmu 
oraz jego wielokulturowości; 
rozumie analizowane teksty  

i potrafi rozwiązywać 
problemy wykorzystując 

literaturę przedmiotu 
korzystając z pomocy 

prowadzącego.

Student w stopniu dobrym - 
75% potrafi wskazać 

podstawowe podobieństwa i 
różnice pomiędzy judaizmem 

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

i argumenty w świetle 
stosowanych metod dostrzega 
pluralizm judaizmu oraz jego 
wielokulturowości; rozumie 
analizowane teksty  i potrafi 

rozwiązywać problemy 
wykorzystując literaturę 

przedmiotu korzystając z 
pomocy prowadzącego.

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

judaizmem a innymi wielkimi 
religiami monoteistycznymi; z  dużą 

sprawnością rozumie procedury 
naukowe oraz potrafi ocenić 

informacje i argumenty w świetle 
stosowanych metod dostrzega 
pluralizm judaizmu oraz jego 
wielokulturowości; 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 
żydowskiej

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania; potrafi z 
trudnością podejmować 
dyskusje i wyrażać sądy 
dotyczące religii i kultury 

żydowskiej

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 żydowskiej

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 żydowskiej



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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie do zajęć oraz zaliczenia 25

SUMA GODZIN: 55

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Cohen A., Talmud, Warszawa 1995
2.
3.
4.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Radzik T. (red.), Żydzi w Lublinie, Lublin 1995
2.
3.

13 czerwca 2012 r. dr Ewa Zając
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* 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.

Tyloch W., Judaizm, Warszawa 1987
Unterman A., Żydzi - wiara i życie, Łódź 1989
Scholem G., O głównych pojęciach judaizmu, Kraków 1989

Eisenberg J., Judaizm, Warszawa 1999
Mussner F., Traktat o Żydach, Warszawa 1993.


	Arkusz1

