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Kierunek kulturoznawstwo

stopień drugi 
studia stacjonarne

Filozofia religii

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

ECTS semestr zimowy 5 semestr letni 6
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy semestr letni

CEL PRZEDMIOTU
1. wdrożenie studentów w umiejętność prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w zakresie filozofii religii
2. wdrożenie studentów w umiejętność redagowania pracy naukowej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. dobra znajomość filozofii religii
2. umiejętność pisania poprawną polszczyzną
3. uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość, punktualność

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W07; K_W12

2. K_W14

3. Student zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji i wartościowania religii. K_W17

4. K_W18

5. K_W19

6. K_W20

Zbo Zbo

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę przedmiotową i metaprzedmiotową w 
zakresie wybranych zagadnień z filozofii i teorii religii.

Student ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach w zakresie wybranych 
zagadnień z filozofii i teorii religii.

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i 
historycznej zmienności jego znaczeń.

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



W kategorii umiejętności

1. K_U01

2. K_U02; K_U11

3. K_U03

4. K_U08; K_U11

5. K_U09

6. Student potrafi przygotować wystąpienie ustne i pisemne, w języku polskim i obcym. K_U09; K_U10; K_U11
W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. Student potrafi pracować wspólnie w rozwiązywaniu problemów badawczych. K_K02
3. Student potrafi odpowiednio określić priorytety w realizacji celów badawczych. K_K03
4. Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym. K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Stosuje się prezentacje studenckie oraz dyskusje wokół tych prezentacji. Obecne są także mini-wykłady prowadzącego seminarium.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

Student potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować, integrować i wykorzystywać 
informacje z zakresu nauk o religii, a także formułować na ich podstawie krytyczne sądy.

Student potrafi postawić problem badawczy (sformułować temat pracy), zastosować 
odpowiednie metody badawcze, dokonać krytycznej analizy tekstów źródłowych i literatury 

przedmiotu, także tekstów obcojęzycznych, zaproponować strukturę pracy oraz zredagować i 
zaprezentować wyniki swych badań.

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

podejmując działania autonomiczne.
Student potrafi porozumiewać się, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie religiologii i z niespecjalistami, w języku 
polskim i w języku obcym, oraz popularyzować wiedzę o religii.

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

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

Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych seminarzystów. Przyjmuje się, że każdy z uczestników w zakresie swojego tematu stopniowo 
staje się specjalistą. Studenci informują o swoich zainteresowaniach, a następnie referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i interpretacji.

Podstawą zaliczenia (zaliczenie bez oceny) jest systematyczne praca studenta. Warunkiem zaliczenia I semestru jest 
sformułowanie (do połowy grudnia) tematu pracy oraz zreferowanie literatury przedmiotu oraz przedstawienie planu 

pracy. Warunkiem zaliczenia II semestru jest oddanie do połowy maja 1/3 części pracy.



SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia brak zaliczenia zaliczenie

Wiedza

Umiejętności

Student nie ma uporządkowanej, pogłębionej wiedzy 
przedmiotowej i metaprzedmiotowej w zakresie 

wybranych zagadnień z filozofii i teorii religii; nie ma 
szczegółowej wiedzy o współczesnych dokonaniach w 
zakresie wybranych zagadnień z filozofii i teorii religii; 

nie zna i nie rozumie zaawansowanych metod 
interpretacji i wartościowania religii; nie zna i nie 

rozumie podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa 
autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz 

konieczności zarządzania zasobami własności 
intelektualnej; nie ma pogłębionej wiedzy o 

kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i 
historycznej zmienności jego znaczeń; nie ma 

podstawowej wiedzy o instytucjach kultury i orientacji 
we współczesnym życiu kulturalnym.

Student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę przedmiotową i 
metaprzedmiotową w zakresie wybranych zagadnień z filozofii i 

teorii religii; ma szczegółową wiedzę o współczesnych 
dokonaniach w zakresie wybranych zagadnień z filozofii i teorii 

religii; zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji i 
wartościowania religii; zna i rozumie podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności 

intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej; ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze 

języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego 
znaczeń; ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i 

orientację we współczesnym życiu kulturalnym. 

Student nie potrafi pozyskiwać, analizować, 
porządkować, integrować i wykorzystywać informacji z 

zakresu nauk o religii, a także formułować na ich 
podstawie krytycznych sądów; nie potrafi postawić 

problemu badawczego (sformułować tematu pracy), 
zastosować odpowiednich metod badawczych, 
dokonać krytycznej analizy tekstów źródłowych i 

literatury przedmiotu, w tym także tekstów 
obcojęzycznych, zaproponować struktury pracy oraz 
zredagować i zaprezentować wyników swych badań. 
Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i 

rozwijać swoich umiejętności badawczych; nie potrafi 
porozumiewać się ze specjalistami w zakresie 

religiologii i z niespecjalistami, ani w języku polskim, 
ani w języku obcym; nie potrafi popularyzować wiedzy 

o religii. Student nie potrafi zredagować pracy 
magisterskiej, nie oddaje w wyznaczonych terminach 

poszczególnych jej części. Student nie potrafi 
przygotować ani wystąpienia ustnego, ani pisemnego, 

czy to w języku polskim, czy obcym.

Student potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować, 
integrować i wykorzystywać informacje z zakresu nauk o religii, a 

także formułować na ich podstawie krytyczne sądy; potrafi 
postawić problem badawczy (sformułować temat pracy), 

zastosować odpowiednie metody badawcze, dokonać krytycznej 
analizy tekstów źródłowych i literatury przedmiotu, także tekstów 

obcojęzycznych, zaproponować strukturę pracy oraz 
zredagować i zaprezentować wyniki swych badań. Student 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności badawcze, nie tylko w dialogu z promotorem i 
innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi, ale także 

podejmując działania autonomiczne; potrafi porozumiewać się, z 
wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze 
specjalistami w zakresie religiologii i z niespecjalistami, w języku 
polskim i w języku obcym, oraz popularyzować wiedzę o religii. 

Student potrafi zredagować pracę magisterską, oddając w 
wyznaczonych terminach poszczególne jej części; potrafi 

przygotować wystąpienie ustne i pisemne, w języku polskim i 
obcym.



Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 60

270

SUMA GODZIN: 330

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 11
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów

Lublin, 12 czerwca 2012 r. ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe 
życie; nie potrafi inspirować procesu uczenia się innych 
osób; nie potrafi pracować wspólnie w rozwiązywaniu 

problemów badawczych; nie potrafi odpowiednio 
określić priorytetów w realizacji celów badawczych.  Nic 
nie wskazuje na to, że uczestniczy w życiu kulturalnym.

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

odpowiednio określić priorytety w realizacji celów badawczych. 
Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym.

zbieranie materiałów, studium tekstów źródłowych i literatury przedmiotu, 
przygotowanie prezentacji na seminarium

* 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.
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