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Kierunek kulturoznawstwo

stopień drugi
studia stacjonarne

Karta przedmiotu: Wybrane zagadnienia z alternatywnych ruchów religijnych. Ruchy religijne w dawnej i współczesnej Polsce

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 E

CEL PRZEDMIOTU
1.
2. Ukazanie wpływu tych ruchów na polską kulturę i życie społeczne 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa wiedza dotycząca kultury i historii Polski
2. umiejętność samodzielnego myślenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. Student zna terminologię kulturoznawstwa na poziomie rozszerzonym. K_W02

2. K_W05 

3. K_W10

4. K_W17

W kategorii umiejętności

1. K_U01

2. K_U04

Prezentacja najważniejszych ruchów religijnych dzialających w Polsce dawniej i współcześnie

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i
metodologię z zakresu teorii religii i ruchów religijnych

Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, przedmiotową
szczegółową wiedzę z zakresu ruchów religijnych

Student zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji i wartościowania religii i ruchów 
religijnych.

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

krytyczne sądy.

Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu różnych nauk o kulturze
oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.



3. K_U05

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K03

2. K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

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%

Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i pogłębioną interpretację różnych
przejawów kultury w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu

kulturoznawstwa

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania

Student aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego narodu, ojczyzny, a także regionu i Europy

I. Ruchy religijne w dawnej Polsce
1. Herezje średniowieczne na ziemiach polskich. 

2. Działalność mennonitów w Polsce.
3. Bracia Polscy (Arianie) – pochodzenie, historia, doktryna.

4. Arianie a rozwój kultury polskiej w XVII wieku.
II Ruchy religijne w Polsce w XX wieku

5. Mariawityzm.
6. Kościół Polskokatolicki.

7. Adwentyzm.
8. Świadkowie Jehowy.

III Ruchy religijne jako element współczesnej kultury polskiej
9. Zmiana sytuacji religijnej w Polsce po 1989 roku i jej znaczenie dla rozwoju alternatywnej religijności.

10. Ekspansja ruchów religijnych do Polski – przykłady aktywności konkretnych wspólnot.
11. Rodzime alternatywne ruchy religijne.

12. Satanizm w Polsce.
13. Nowa duchowość: główne formy i praktyki.

14. Neopoganie.
15. Alternatywna religijność a tradycyjne formy polskiej religijności.



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

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć, lektura tekstów 20
przygotowanie do egzaminu 10

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2

Student nie zna nawet 
najważniejszych  ruchów 
religijnych działających w 
Polsce, nie ma wiedzy na 

temat doktryn i form 
działalności tych ruchów 

Student zna  najważniejsze 
ruchy religijne działające w 
Polsce, ma podstawową 

wiedzę na temat doktryn i 
form działalności tych 

ruchów 

Student zna  ruchy religijne 
działające w Polsce, ma 

uporządkowaną wiedzę na temat 
doktryn i form działalności tych 

ruchów 

Student zna ruchy religijne 
działające w Polsce, ma 

uporządkowaną wiedzę na 
temat doktryn i form 

działalności tych ruchów, 
wie jak oddziałują one na 

kulturę

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

* 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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Lublin 20.06.2012 dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Beźnic Szymon, Przegląd nowych ruchów religijnych w Polsce, [w:] E. Barker, Nowe ruchy religijne, Kraków 1997, s. 
251-339 (wydanie 2., Kraków 2002)
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