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CEL PRZEDMIOTU

1.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Znajomość podstawowej terminologii nauk z zakresu nauk społecznych i etyki. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie kultury zwłaszcza religii K_W21
2. Ma wiedzę z zakresu katolickiej nauki społecznej K_W23

W kategorii umiejętności

1. K_U12

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. K_K04

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Przekazanie studentom wiedzy z katolickiej nauki społecznej na poziomie studiów I stopnia. Zapoznanie studentów z 
podstawowymi wartościami solidarystyczno-personalistycznego ujęcia funkcjonalnych funkcjonalnych zakresów interakcji 

społecznych: ekonomii, państwa, rodziny i nauki. Celem wykładu jest ukazanie historycznej zmienności powyższych 
pięciu obszarów przez odniesienie do niezmiennych kategorii, takich jak prawda, dobro, jedność.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi, w ocenie faktów 
społecznych i religijnych

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób

 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Łączy 
postawę miłości i szacunku dla każdego człowieka z troską o prawdę i moralny wymiar 

kultury, zwłaszcza religii.

1. KNS jako dyscyplina naukowa: definicja, przedmiot, cel, metoda, źródła; 2. Oświecenie i transformacje społeczne jako cywilizacyjny kontekst 
kwestii społecznej; 3. Wartości i zasady KNS (godność osoby ludzkiej, personalizm, solidarność, subsydiarność, dobro wspólne, sprawiedliwość 
społeczna); 4. Prawa człowieka: kontekst filozoficzno-historyczny, podział, charakterystyka, korelacja praw i obowiązków; 5. Spór o źródła prawa 

(Arystoteles, Augustyn, Hobbes, Kant, Radbruch, KNS); 6. Rodzina - zadania i obowiązki; 7. Społeczeństwo sekularne, a religia instytucjonalna; 8. 
Państwo a społeczeństwo (społeczeństwo obywatelskie, struktury pośrednie, granice demokracji);  9. Ideologia a światopogląd, koncepcje 

uspołecznienia (indywidualizm i kolektywizm); 10. Liberalizm, libertarianizm, globalizm; 11. Socjalizm, komunizm, faszyzm; 12. Terroryzm, a wojna 
sprawiedliwa; 13. Media i etyka mediów; 14. Troska o ekologię jako przejaw solidarności globalnej; 15. Emigracja prawo do emigracji, emigracja 

poakcesyjna, tożsamość emigracyjna.



METODY DYDAKTYCZNE
Wykład konwencjonalny

SPOSOBY OCENY STUDENTA
1. Egzamin pisemny – 100%

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

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy na 
temat KNS jej źródeł i 

zasad

Student posiada wiedzę w 
stopniu dostatecznym. 

Orientuje się co do źródeł, 
kluczowych wartości i 

zasad KNS.

Student posiada wiedzę z zakresu 
źródeł, zasad i wartości KNS; jest w 

stanie poprawnie argumentować; 
rozumie ponadkontekstualny 

charakter zasad i wartości KNS. 

Student posiada wiedzę z 
zakresu źródeł, zasad i 
wartości KNS. Jest w 
stanie samodzielnie 

argumentować. Potrafi 
sformułować problem i 

wskazać jego rozwiązanie. 
Jest w stanie precyzyjnie 
odróżnić stanowisko KNS 
w kluczowych kwestiach 
społecznych od innych 

alternatywnych stanowisk.

Student nie potrafi 
posługiwać się 

dokumentami społecznymi 
Kościoła; nie jest w stanie 

dostrzegać różnic 
pomiędzy rozwiązaniami 

proponowanymi przez KNS 
a innymi alternatywnymi 

stanowiskami

Student potrafi w stopniu 
dostatecznym posługiwać 
się tekstami źródłowymi z 

zakresu KNS. Jest w stanie 
identyfikować stanowiska 

KNS na tle innych 
alternatywnych stanowisk.

Student posiada wiedzę z zakresu 
źródeł, zasad i wartości KNS; jest w 
stanie samodzielnie i poprawnie z 

nich korzystać. Umiejętnie 
rozgranicza stanowiska KNS w 

kwestiach społecznych od innych 
stanowisk alternatywnych. Student 

ma świadomość konieczności 
ciągłego uczenia się

Student samodzielnie i 
poprawnie posługuje się 

źródłami KNS, zna 
kontekst ich powstania; 

potrafi łączyć treść encyklik 
społecznych z dorobkiem 

społecznej myśli 
chrześcijańskiej; potrafi 
właściwie uzasadniać 

zajmowane przez siebie 
stanowisko w kwestiach 

społecznych.   

Student nie angażuje się w 
proces nauki; jest 

nietolerancyjny wobec 
poglądów innych osób, 
zamknięty na dialog.

Angażuje się w proces 
nauki w stopniu 

dostatecznym; nie zdaje 
sobie sprawy z 

konieczności ustawicznego 
zdobywania wiedzy. 

Student angażuje się w proces 
nauki; jest w stanie wykorzystać 

zdobytą orientację z zakresu KNS na 
różnych polach działalności 

społecznej.

Student angażuje się z 
proces nauki; ma 

świadomość konieczności 
ciągłego podnoszenia 

swych kompetencji; jest 
tolerancyjny i otwarty na 
dialog; posiada własne 
zdanie w kluczowych 

kwestiach, które potrafi 
właściwie uzasadniać.



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie do egzaminu 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin 1994.
2.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. J.F. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą prawa człowieka, KUL, Lublin 2001.
2.

Lublin, 6 września 2012

* 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.

Encyklika społeczna Jana Pawła II Centesimus annus

A. Anzenbacher, Christliche Sozialethik. Einfuerungen und Prinzipien, Schoening, Paderborn 1998.
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