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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Kultura regionu pogranicza

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.

2. Ukazanie fenomenu pogranicza w różnych rodzajach
3. Wzbudzenie u studentów zainteresowań badawczych (w kierunku podjęcia pracy licencjackiej i magisterskiej)

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Podstawowa znajomość historii Europy i dobra znajomość historii Polski
2. Podstawowa znajomość geografii Europy i dobra znajomość geografii Polski

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. Student zna regiony o mieszanym charakterze etnicznym i religijnym w krajach Europy. K_W07; K_W17
2. Student zna regiony o mieszanym charakterze etnicznym i religijnym w dzisiejszej Polsce. K_W23
3. Student zna pograniczny charakter Lubelszczyzny. K_W07; K_W17

W kategorii umiejętności

1. K_U05

2. Student umie powiązać elementy kultury pogranicza z ich bazą etniczną i religijną. K_U05
W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K05

2. Student wykazuje tolerancję dla różnych składników kultury pogranicza. K_K05
3. Student ma świadomość praw mniejszości narodowych, wyznaniowych, grup etnicznych. K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Zaznajomienie studentów ze specyfiką kulturową terytoriów o charakterze pogranicznym w państwach europejskich i w 
Polsce

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student umie scharakteryzować oblicze etniczne i wyznaniowe krajów europejskich oraz 
różnych regionów Polski

Student wykazuje wrażliwość na kulturowe bogactwo regionów pogranicznych i dąży do ich 
zachowania. 

.Fenomen pogranicza i jego różne rodzaje (aspekt etniczny, polityczny, wyznaniowy)
Terytoria o charakterze pogranicznym w Europie i w Polsce
Pograniczny charakter Lubelszczyzny na przestrzeni dziejów

Czynniki kształtujące kulturę regionu pogranicza (oblicze etniczne, religia i obrządek, przynależność polityczna)



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

Kompetencje społeczne

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 

scharakteryzować oblicza 
etnicznego i wyznaniowego 

krajów europejskich i 
regionów Polski, nie potrafi 

powiązać elementów 
kultury pogranicza z ich 

bazą etniczną i 
wyznaniową.

Student w słabym stopniu 
potrafi scharakteryzować 

oblicze etniczne i 
wyznaniowe krajów 

europejskich i regionów 
Polski, potrafi powiązać 

elementy kultury 
pogranicza z ich bazą 
etniczną i wyznaniową.

Student w dużym stopniu potrafi 
scharakteryzować oblicze etniczne i 
wyznaniowe krajów europejskich i 
regionów Polski, potrafi powiązać 
elementy kultury pogranicza z ich 

bazą etniczną i wyznaniową.

Student w bardzo dużym 
stopniu potrafi 

scharakteryzować oblicze 
etniczne i wyznaniowe 
krajów europejskich i 

regionów Polski, potrafi 
powiązać elementy kultury 

pogranicza z ich bazą 
etniczną i wyznaniową.

Student nie angażuje się w 
studium, nie wykazuje 

wrażliwości na kulturowe 
bogactwo regionów 

pogranicznych, nie dąży do 
ich zachowania, nie 

wykazuje tolerancji dla 
różnych składników kultury 

pogranicza, nie ma 
świadomości praw 

mniejszości narodowych, 
wyznaniowych, grup 

etnicznych.

Student w słabym stopniu 
angażuje się w studium, 

wykazuje słabą wrażliwość 
na kulturowe bogactwo 

regionów pogranicznych, w 
słabym stopniu dąży do ich 

zachowania, w słabym 
stopniu wykazuje 

tolerancję dla różnych 
składników kultury 

pogranicza, ma słabą 
świadomość praw 

mniejszości narodowych, 
wyznaniowych, grup 

etnicznych.

Student w dużym stopniu angażuje 
się w studium, wykazuje dużą 

wrażliwość na kulturowe bogactwo 
regionów pogranicznych, w dużym 
stopniu dąży do ich zachowania, w 
dużym stopniu wykazuje tolerancję 

dla różnych składników kultury 
pogranicza, ma dużą świadomość 

praw mniejszości narodowych, 
wyznaniowych, grup etnicznych.

Student w bardzo dużym 
stopniu angażuje się w 

studium, wykazuje bardzo 
dużą wrażliwość na 
kulturowe bogactwo 

regionów pogranicznych, w 
bardzo dużym stopniu dąży 

do ich zachowania, w 
bardzo dużym stopniu 
wykazuje tolerancję dla 

różnych składników kultury 
pogranicza, ma bardzo 
dużą świadomość praw 

mniejszości narodowych, 
wyznaniowych, grup 

etnicznych.



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.

3. T. Łopalewski, Między Niemnem i Dźwiną. Ziemia wileńska i nowogródzka, Warszawa 1990 (reprint)
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1. O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 33, 34 (Chełmskie), Wrocław 1964
2. J. Hawryluk, Ruś podlaska. Podlasie w opisach romantyków, Bielsk Podlaski 1995
3.

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

* 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.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie. Historia – tradycja – współczesność, red. D. Chwastek, Lublin 2007
Sługa Mesjasza. Z ks. Grzegorzem Pawłowskim – Jakubem Herszem Grinerem rozmawia Lucyna Montusiewicz, Lublin 
2005

E. Bańkowski, Ruś Chełmska od czasu rozbioru Polski, Lwów 1887
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