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Kierunek Kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

Teorie religii

Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -

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

CEL PRZEDMIOTU
1. zapoznanie studentów z problematyką antropologii, socjologii, psychologii, fenomenologii, teologii i filozofii religii
2. zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami religii
3. nabycie przez słuchaczy umiejętności racjonalnego dyskursu na temat religii i jej miejsca w przestrzeni publicznej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. ogólne wiadomości o filozofii, kulturze i religii

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. Student zna metodologiczną specyfikę różnych nauk o religii

2.

3. 

W kategorii umiejętności
1. Student potrafi wskazać założenia i ograniczenia różnych nauk o religii K_U01; K_U02; K_U04;
2. Student umie sproblematyzować argumentację i tezy obecne w różnych teoriach religii K_U04; K_U06; 

W kategorii kompetencji społecznych
1. Student potrafi brać udział w naukowej dyskusji  K_K05

2. K_K05

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

K_W07; K_W17; K_W23; 
K_W24; K_W25

Student zna główne problemy z zakresu antropologii, psychologii, socjologii, teologii, 
fenomenologii i filozofii religii

K_W07; K_W17; K_W23; 
K_W24; K_W25

Student zna najważniejsze antropologiczne, psychologiczne, socjologiczne, 
fenomenologiczne, socjobiologiczne i teologiczne teorie religii

K_W07; K_W17; K_W23; 
K_W24; K_W25

Student zdaje sobie sprawę z konieczności współpracy przedstawicieli różnych dziedzin 
badających religię



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, metoda dialogowa

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. dwa pisemne kolokwia (w połowie i na koniec semestru) - 75%
2. obecność i aktywność na zajęciach - 25%

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

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

1. Metodologiczny status nauk o religii; 2. Problematyka antropologii religii i niektóre antropologiczne teorie religii; 3. Problematyka psychologii religii i 
niektóre psychologiczne teorie religii; 5. Problematyka socjologii religii i niektóre socjologiczne i socjobiologiczne teorie religii; 6. Problematyka 
chrześcijańskiej teologii religii; 7. Fenomenologia religii; 8. Koncepcje filozofii religii; 9. Niektóre problemy filozofii religii: różnorodność religii, 

racjonalność przekonań religijnych, religia i moralność, religia i kultura

Student nie odpowiada 
nawet w 50% na pytania 

dotyczące treści 
programowych

Student odpowiada w 50% 
na pytania dotyczące treści 

programowych

Student odpowiada w 75% na 
pytania dotyczące treści 

programowych

Student odpowiada w 95% 
na pytania dotyczące treści 

programowych

Student nie potrafi 
wskazać założeń i 

ograniczeń różnych nauk o 
religii; nie potrafi 

sproblematyzować 
argumentacji i tez różnych 

teorii religii

Student nie bez trudności 
potrafi wskazać założenia i 
ograniczenia różnych nauk 
o religii; nie bez trudności 
potrafi sproblematyzować 

argumentację i tezy 
różnych teorii religii

Student potrafi wskazać założenia i 
ograniczenia różnych nauk o religii;  

potrafi sproblematyzować 
argumentację i tezy różnych teorii 

religii

Student z łatwością potrafi 
wskazać założenia i 

ograniczenia różnych nauk 
o religii; z łatwością potrafi 

sproblematyzować 
argumentację i tezy 
różnych teorii religii

Student nie angażuje się w 
dyskusje; opuścił więcej niż 

3 jednostki dydaktyczne

Student czasami (kilka razy 
w semestrze) angażuje się 

w dyskusję; opuścił nie 
więcej niż 3 jednostki 

dydaktyczne

Student angażuje się w prawie 
każdą dyskusję; opuścił co najwyżej 

2 jednostki dydaktyczne

Student dyskutuje na 
każdy z poruszanych 
tematów; opuścił co 
najwyżej 1 jednostkę 

dydaktyczną



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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 20
przygotowanie się do kolokwiów 10

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Filozofia religii, red. ks. S. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
2. S. Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004
3.
4. A. Bronk, Podstawy nauk o religii, TN KUL, Lublin 2010
5.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.

Lublin, 19 czerwca 2012 Marek Piwowarczyk
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.

L. T. Zagzebski, Wprowadzenie historyczne do filozofii religii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

Z.J. Zdybicka, Religia w kulturze, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2010

Ch. Meister, Introducing Philosophy of Religion, Routledge, London and New York 2009
The Blackwell Companion to the Study of Religion, red. R.A. Segal, Blackwell Publishing, Oxford 2006
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