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WYBRANE ZAGADNIENIA Z ISLAMU

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. głębsze poznanie islamu, bezpośredni kontakt z Koranem i Sunną.

3. poznanie muzułmańskich zasad i metod interpretacji Koranu (komentarze koraniczne).
4. ukazanie wpływu Koranu na kształtowanie się muzułmańskiej wizji świata.
5. porównanie islamu i chrześcijaństwa (podobieństwa i różnice).

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. zakłada się znajomość historii i doktryny islamu.
2. zalecany język angielski z uwagi na znaczną ilość materiału na temat islamu w tym języku.

3.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. student zna, definiuje i omawia podstawowe pojęcia związane z Koranem. K_W05
2. student zna treść Koranu, dogmaty i obowiązki muzułmańskie. K_W10

3. K_W15, K_W17

4. student zna metody interpretacji Koranu. K_W17
W kategorii umiejętności

1. student potrafi analizować wersety Koranu. K_U01, K_U05

2. K_U02

uzupełnienie teoretycznej wiedzy poprzednich wykładów (historia, doktryna) i lektoratów (język arabski) praktyczną analizą 
tekstów źródłowych.

pomocna znajomość języka arabskiego, jakkolwiek nie jest niezbędna do uczestniczenia w wykładzie; teksty koraniczne 
będą cytowane w polskim przekładzie, a kluczowe słowa arabskie będą podawane w transliteracji.

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student potrafi opisać proces powstawania Koranu oraz zna jego znaczenie w 
kształtowaniu kultury islamu.

student posiada pogłębione umiejętności badawcze w postawieniu problemu, doboru 
metod i narzędzi badawczych.



3. K_U04

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. K_K04

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną i pracą nad tekstem; metody aktywizujące z wykorzystaniem technik multimedialnych.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

1. Obecność na wykładzie: 30%
2. Egzamin ustny na koniec semestru: 70%

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

Wiedza

student potrafi wskazać relacje między chrześcijaństwem a islamem, Biblią a Koranem 
(różnice i podobieństwa).

student czuje potrzebę pogłębiania wiedzy, podejmowania dyskusji i wyrażania sądów 
dotyczące różnych zagadnień z islamu.
student ma świadomość wartości Koranu jako normy wiary i moralności dla wspólnoty 
muzułmańskiej.

Przedmiotem wykładu (cykliczny, rozłożony na 2 lata) będzie szczegółowe wprowadzenie do Koranu, analiza doktryny i kultury islamu w oparciu o 
teksty koraniczne. Będą rozważane następujące tematy: Bóg, stworzenie świata i człowieka, objawienie i jego okoliczności, dogmaty i filary islamu, 
prawo, dżihad, przeznaczenie i wolna wola człowieka, zbawienie, eschatologia, Jezus koraniczny, Koran a nauka, Koran a Biblia, rodzina i pozycja 
kobiety w islamie. Będzie też ukazane znaczenie Koranu dla rozwoju kultury muzułmańskiej i duchowości (sufizm).

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy na 
temat szczegółowych 

zagadnień dotyczących 
treści Koranu, jego genezy 

i objawienia oraz metod 
interpretacji. Nie zna w 
zakresie podstawowym 

elementów doktryny islamu 
omawianych na wykładzie. 

Nie potrafi skorzystać z 
tekstu świętego, Sunny, 

komentarzy koranicznych i 
dostępnej literatury 

przedmiotu. Nie interesuje 
się aktualnie 

dyskutowanymi 
problemami związanymi z 

islamem.

Student posiada ogólną 
wiedzę (50%) na temat 

szczegółowych zagadnień 
dotyczących treści Koranu, 
jego genezy i objawienia 

oraz metod interpretacji. Zna 
w zakresie podstawowym 
elementy doktryny islamu 
omawiane na wykładzie. Z 
pomocą nauczyciela umie 

skorzystać z tekstu świętego, 
Sunny, komentarzy 

koranicznych i dostępnej 
literatury przedmiotu. Ma 
ograniczoną znajomość 

aktualnie dyskutowanych 
problemów z islamem.

Student posiada 
uporządkowana wiedzę (75%) 

na temat szczegółowych 
zagadnień dotyczących treści 

Koranu, jego genezy i 
objawienia oraz metod 

interpretacji. Zna dość dobrze 
elementy doktryny islamu 

omawiane na wykładzie. Umie 
skorzystać z tekstu świętego, 

Sunny, komentarzy 
koranicznych i dostępnej 
literatury przedmiotu. Ma 

ogólną orientację w aktualnie 
dyskutowanych problemach 

związanych z islamem.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę (95%) na 

temat szczegółowych zagadnień 
dotyczących treści Koranu, jego 
genezy i objawienia oraz metod 

interpretacji. Zna dobrze elementy 
doktryny islamu omawiane na 

wykładzie. Samodzielnie rozwiązuje 
zadane problemy opierając się na 
Koranie, Sunnie, komentarzach 

koranicznych i dostępnej literaturze 
przedmiotu. Ma dobrą orientację w 

aktualnie dyskutowanych 
problemach związanych z islamem.



Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Własne prezentacje multimedialne udostępnione studentom.
2.

3.

4.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.
2.
3.
4.

Lublin, 30-06-2012
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie potrafi 
zaprezentować posiadanej 

wiedzy, a także z niej 
korzystać. Nie umie 

analizować i korzystać z 
Koranu w przedstawieniu 

różnych zagadnień z 
islamu. Nie zna, nie potrafi 

znaleźć i wykorzystać 
literatury pomocnej do 

rozumienia Koranu i islamu 
(komentarze, hadisy).

Student potrafi w 
minimalnym stopniu 

zaprezentować posiadaną 
wiedzę, a także z niej 

korzystać. Z trudnością 
analizuje wersety Koranu i 

korzysta z nich w 
przedstawieniu różnych 

zagadnień z islamu. Z dużą 
trudnością potrafi znaleźć i 

wykorzystać literaturę 
pomocną do rozumienia 

Koranu i islamu 
(komentarze, hadisy).

Student potrafi 
zaprezentować posiadaną 

wiedzę w stopniu dobrym, a 
także w sposób poprawny z 

niej korzysta. Potrafi 
analizować wersety Koranu i 
umie je w pewnym stopniu 

wykorzystać w przedstawieniu 
różnych zagadnień z islamu. Z 

niewielką pomocą potrafi 
znaleźć i wykorzystać 

literaturę użyteczną dla 
rozumienia Koranu i islamu 

(komentarze, hadisy).

Student ma opanowaną analizę 
Koranu i potrafi ją w bardzo dobrym 

stopniu wykorzystać w 
przedstawieniu różnych zagadnień z 
islamu. Student z łatwością potrafi 

znaleźć i wykorzystać literaturę 
pomocną do rozumienia Koranu i 

islamu (komentarze, hadisy).

Student nie angażuje się 
zupełnie we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
potrafi podejmować 

dyskusji i wyrażać sądów 
dotyczących Koranu i 

islamu. Nie potrafi podjąć 
dyskusji i wyrazić sądu na 

tematy związane z 
islamem. Nie ma żadnej 
świadomości znaczenia 

Koranu dla kultury islamu.

Student biernie uczestniczy 
w zajęciach, tylko z 

konieczności sięga do 
Koranu i stara się pogłębić 

wiedzę i umiejętności. Z 
braku wiedzy, w małym 

stopniu podejmuje dyskusje i 
wyraża sądy na tematy 

związane z islamem. Ma 
małą świadomość znaczenia 

Koranu dla kultury islamu.

Student chętnie uczestniczy w 
zajęciach, w razie potrzeby 
sięga do Koranu, pogłębia i 

doskonali posiadaną wiedzę i 
umiejętności. Podejmuje 

dyskusje i wyraża sądy na 
tematy związane z islamem. 

Ma pewną świadomość 
znaczenia Koranu dla kultury 

islamu.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 

inicjatywy sięga do Koranu, 
pogłębia i doskonali posiadaną 
wiedzę i umiejętności. Chętnie 

podejmuje dyskusje i wyraża sądy 
na tematy związane z islamem. Ma 

wysoką świadomość znaczenia 
Koranu dla kultury islamu.

* 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.

Koran, tłum. Józef Bielawski, Warszawa 2008 (http://koran.apologetyka.com/czytaj/).
The Meaning of the Holy Qur'an. Abdullah Yusuf Ali. Beltsville, Maryland 2008 (http://www.quran4u.com/Tafsiraya/; 
http://islamicbulletin.org/).
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.

Elass M., Co tak naprawdę mówi Koran. Chrześcijański przewodnik po świętej księdze islamu, Warszawa 2009.
Gnilka J., Koran i chrześcijanie. Tajemnice początków, przeł. M. Waluś, Kielce 2010.
Lawrence B., Koran. Biografia, przeł. J. Danecki, Warszawa 2008.
Mrozek A., Koran a kultura arabska, Warszawa 1967.
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