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Kierunek kulturoznawstwo
stopień  drugi 

studia stacjonarne

HISTORIA ALTERNATYWNYCH RUCHÓW RELIGIJNYCH
Forma zajęć:  wykład

Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30
ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2

Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy semestr letni Egz

CEL PRZEDMIOTU
1. zapoznanie studentów z historycznymi formami alternatywnej religijności obecnymi w kulturze Zachodu
2. ukazanie relacji między tradycyjną religią i alternatywnymi ruchami religijnymi w różnych epokach historycznych 
3. prezentacja najważniejszych historycznych ruchów religijnych, ich twórców oraz doktryn

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa wiedza z zakresu teorii religii i historii kultury euro-atlantyckiej
2. umiejętność krytycznego analizowania tekstów i samodzielnego myślenia 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W05; K_W07

2. ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat doktryn i form działalności tych ruchów K_W08; K_W12
3. zna i rozumie relacji między tradycyjną religią i alternatywnymi ruchami religijnymi K_W17

W kategorii umiejętności

1. K_U05; 

2. K_U06; K_U07

W kategorii kompetencji społecznych
1. student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01
2. potrafi działać i pracować w grupie K_K02

3. K_K05

Zbo

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

student zna najważniejsze herezje i sekty chrześcijańskie oraz alternatywne  ruchy religijne z 
poszczególnych epok kultury 

posiada umiejętność formułowania i uzasadniania opinii na temat  najważniejszych 
alternatywnych ruchów religijnych

potrafi w krytyczny sposób zrekonstruować zjawisko „alternatywnej religijności” i jego rolę w 
kulturze euro-atlantyckiej

Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego narodu, ojczyzny i Europy.



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

1. Pierwsze sekty/herezje chrześcijańskie
2. Spór o naturę Jezusa jako źródło alternatywnych wizji chrześcijaństwa

3. Gnoza a gnostycyzm. Gnostycyzm chrześcijański – ogólna charakterystyka
4. Najwybitniejsi przedstawiciele gnostycyzmu

5. Manicheizm i jego znaczenie dla rozwoju sekt chrześcijańskich
6. Paulicjanie i Bogomili – ich oddziaływanie na rozwój sekt w średniowieczu

7. Pięć głównych nurtów herezji średniowiecznych
8. Katarzy i albigensi – struktura, dzieje i doktryna ruchu

9. Ruch husytów jako przykład średniowiecznego religijnego ruchu ludowego
10. John Wiklef jako teoretyk i inspirator herezji prereformacyjnych
11. Ruch lollardów i jego rola w życiu religijnym i społecznym Anglii 

12. Teologiczna i reformatorska działalność Marcina Lutra a rozwój nowożytnych ARR
13. III główne okresy rozwoju ARR w czasach nowożytnych i ich charakterystyka

14. Jansenizm jako przykład ARR w Kościele katolickim
15. Anabaptyzm – odmiany, przedstawiciele i główne tezy doktrynalne

16. Doktryna Amiszów jako skrajna konsekwencja tezy o podwójnej predestynacji
17. Bracia Polscy (Arianie) – źródła doktryny, historia ruchu i główne poglądy

18. Alternatywne ruchy religijne przełomu XIX i XX wieku – typologia i charakterystyka
19. Teozofia –dzieje, cele i podstawowe tezy

20. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
21. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

22. Świadkowie Jehowy
23. Starokatolicki Kościół Mariawitów

24.  Spirytyzm: charakterystyka, przedstawiciele, znaczenie dla rozwoju ARR
25. Typologia i przykłady ruchów religijnych tworzonych po II wojnie światowej

26. Kościół  Zjednoczeniowy Sun Myung Moona
27. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON) – dzieje i doktryna

28. Kościół Scjentologiczny – twórca, historia, doktryna
29. Główne nurty współczesnego satanizmu

30. Neopoganizm jako próba negacji kulturowego dorobku chrześcijaństwa



METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Egzamin ustny z materiału prezentowanego na wykładzie i obowiązującej literatury – 90%
2. Aktywność i obecność na zajęciach -10%

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

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie zna nawet 
najważniejszych herezji i 

sekt chrześcijańskich oraz 
alternatywnych ruchów 

religijnych z 
poszczególnych epok, nie 

ma wiedzy na temat 
doktryn i form działalności 
tych ruchów nie zna i nie 
rozumie rozumie relacji 

między tradycyjną religią i 
alternatywnymi ruchami 

religijnymi 

student zna wybrane 
herezje i sekty 

chrześcijańskie oraz 
alternatywne  ruchy 

religijne z poszczególnych 
epok, ma podstawową 

wiedzę na temat doktryn i 
form działalności tych 

ruchów rozumie relacje 
między tradycyjną religią i 
alternatywnymi ruchami 

religijnymi 

student zna najważniejsze herezje i 
sekty chrześcijańskie oraz 

alternatywne  ruchy religijne z 
poszczególnych epok kultury Ma 
uporządkowaną wiedzę na temat 
doktryn i form działalności tych 
ruchów rozumie relacje między 

tradycyjną religią i alternatywnymi 
ruchami religijnymi 

student zna  herezje i sekty 
chrześcijańskie oraz 
alternatywne  ruchy 

religijne z poszczególnych 
epok kultury. Ma 

usystematyzowaną, 
poszerzoną wiedzę na 
temat doktryn i form 

działalności tych ruchów. 
Rozumie i jest w stanie 

samodzielnie 
scharakteryzować relacje 

między tradycyjnymi 
religiami i alternatywnymi 

ruchami religijnymi 

student nie rozumie 
podstawowych treści zajęć. 

Nie potrafi tworzyć 
własnych narzędzi pracy i 

posługiwać się nimi

student w stopniu 
minimalnym rozumie treść 

zajęć. Z pomocą 
prowadzącego dokonuje 

analizy tekstu źródłowego

student potrafi zaprezentować 
posiadaną  a także wykorzystać ją 

do rozwiązania konkretnego 
problemu. Czyta ze zrozumieniem 

teksty naukowe

Student swobodnie 
korzysta z wiedzy, którą 
posiada oraz z literatury 

przedmiotu. Potrafi je 
zastosować do rozwiązania 

sytuacji problemowych

student nie uczestniczy 
aktywnie w procesie 

zdobywania wiedzy. Nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu zadań

student w niewielkim 
stopniu  angażuje się w 

proces zdobywania wiedzy. 
Biernie uczestniczy w 

zajęciach

student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, wykazuje zainteresowanie 
zdobywaniem wiedzy, angażuje się 
w dyskusje dotyczące omawianej 

problematyki

student aktywnie 
uczestniczy w zajęciach, 

wykazuje zainteresowanie 
zdobywaniem wiedzy, 

angażuje się w dyskusje 
dotyczące omawianej 

problematyki



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

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
lektura tekstów źródłowych i zaleconej literatury przedmiotu 30
przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10

SUMA GODZIN: 100

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Drozdowicz Zbigniew, Sekty religijne w nowożytnej Europie, Poznań 2000
2. Luca Nathalie, Sekty, Warszawa 2005
3. Paleczny Tadeusz Sekty w poszukiwaniu utraconego raju, Kraków 1998

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Rudolph Kurt, Gnoza, Kraków 2003
2.
3. Sekty: studium socjologiczno-historyczne, red. J. Sztumski, Kielce 1993

Lublin 18.06.2012 dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL
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.

Runciman Steven, Manicheizm średniowieczny, Katowice 2007 
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