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*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU
ukazanie odmienności analizy przyrodniczej od filozoficznej i teologicznej
nakreślenie bieżących problemów dialogu nauki i religii
zarysowanie metod współpracy na wybranych przykładach

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
znajomość podstaw dialogu filozofii, teologii i nauk przyrodniczych
umiejętność analizowania tekstów naukowych
umiejętność krytycznego myślenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
zna i rozumie rolę religii w kształtowaniu kultury
ma wiedzę o miejscu i znaczeniu religii w relacji  do filozofii i nauk przyrodniczych oraz   o specyfice 
relacji pomiędzy nauką a wiarą
ma wiedzę o instytucjach naukowych zajmujących się problematyką nauka - wiara oraz orientację 
we współczesnych wyzwaniach ich wzajemnego dialogu

W kategorii umiejętności
potrafi  wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować i użytkować informacje z historii i 
aktualnych problemów relacji pomiędzy naukami przyrodniczymi a teologią z wykorzystaniem źródeł 
drukowanych i elektronicznych

posiada umiejętności badawcze,  obejmujące formułowanie   i   analizę   problemów naukowych 
mających implikacje światopoglądowe oraz umie dobrać metody i narzędzia dla ich rozwiązania
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

student nie rozumie  odmienności 
analizy przyrodniczej od 

filozoficznej i teologicznej; nie 
orientuje się w bieżących 

problemach dialogu nauki i religii; 
nie zna metod współpracy i nie 

wie jak odnieść je do konkretnych 
przykładów; ma minimalną wiedzę 

o instytucjach naukowych

student na poziomie 
podstawowym rozumie  

odmienność analizy przyrodniczej 
od filozoficznej i teologicznej; 

orientuje się w bieżących 
problemach dialogu nauki i religii 
ale nie zna metod współpracy; 
posiada wiedzę o instytucjach 

naukowych

student dobrze rozumie  odmienność 
analizy przyrodniczej od filozoficznej i 
teologicznej; orientuje się w bieżących 
problemach dialogu nauki i religii; zna 
metody współpracy; posiada wiedzę o 
instytucjach naukowych i orientuje się 

we współczesnym życiu naukowym jako 
elemencie kultury

student bardzo dobrze rozumie  
odmienność analizy przyrodniczej 

od filozoficznej i teologicznej; 
dobrze orientuje się w bieżących 
problemach dialogu nauki i religii; 
zna metody współpracy i wie jak 

odnieść je do konkretnych 
przykładów; ma szeroką wiedzę o 

instytucjach naukowych i 
orientację we współczesnym życiu 
naukowym jako elemencie kultury

W kategorii kompetencji społecznych

rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy religijnej przez całe życie

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role dla rozwiązania trudnych 
kwestii relacji nauka - wiara

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania wynikającego z podejmowanej na zajęciach problematyki

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
Zajęcia skoncentrują uwagę na dyskusji wokół istotnych problemów akademickich debat w perspektywie interdyscyplinarnego dialogu nauki i wiary. Szczególnie 
ważne dla prowadzonych zajęć będą: ukazanie odmienności analizy przyrodniczej od filozoficznej i teologicznej, nakreślenie bieżących problemów dialogu nauki 

i religii oraz zarysowanie metod współpracy.

METODY DYDAKTYCZNE*

wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych wymagających komputera z dostępem do internetu oraz rzutnika multimedialnego

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Egzamin ustny na koniec semestru - 100%

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy ustne lub 
pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



Umiejętno ści

student nie ma umiejętności 
"poruszania się" w dziedzinie 
dialogu filozofii, teologii i nauk 

przyrodniczych; nie umie 
analizować tekstów naukowych i 

krytycznie myśleć; nie potrafi 
analizować i oceniać informacji

student słabo "porusza się" w 
dziedzinie dialogu filozofii, 

teologii i nauk przyrodniczych; 
ma podstawową umiejętność 

analizowania tekstów naukowych 
i krytycznego myślenia; potrafi  

wyszukiwać informację z 
wykorzystaniem źródeł 

drukowanych i elektronicznych

student sprawnie "porusza się" w 
dziedzinie dialogu filozofii, teologii i nauk 
przyrodniczych; ma dobrą umiejętność 

analizowania tekstów naukowych i 
krytycznego myślenia; potrafi  

wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  
selekcjonować i użytkować informację z 
wykorzystaniem źródeł drukowanych i 

elektronicznych

student bardzo sprawnie "porusza 
się" w dziedzinie dialogu filozofii, 
teologii i nauk przyrodniczych; ma 
wnikliwą umiejętność analizowania 
tekstów naukowych i krytycznego 

myślenia; biegle potrafi  
wyszukiwać,  analizować,  
oceniać,  selekcjonować i 
użytkować informację z 
wykorzystaniem źródeł 

drukowanych i elektronicznych

Kompetencje społeczne

student nie orientuje się w 
doniosłych społecznie 

problemach dialogu nauki i religii 
oraz praktycznych metodach 

współpracy; nie potrafi skutecznie 
współdziałać i pracować w grupie, 

nie potrafi określać priorytetów 
służących realizacji postawionego 
przez siebie lub innych zadania

student słabo orientuje się w 
doniosłych społecznie 

problemach dialogu nauki i religii 
oraz praktycznych metodach 

współpracy; potrafi współdziałać i 
pracować w grupie, ale 

nieodpowiednio określa priorytety 
służące realizacji postawionego 
przez siebie lub innych zadania

student dobrze orientuje się w 
doniosłych społecznie problemach 

dialogu nauki i religii oraz praktycznych 
metodach współpracy; potrafi 

współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role; potrafi 
określić priorytety służące realizacji 

postawionego przez siebie lub innych 
zadania

student bardzo dobrze orientuje 
się w doniosłych społecznie 

problemach dialogu nauki i religii 
oraz praktycznych metodach 

współpracy; potrafi skutecznie 
współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role; 
umiejętnie potrafi określić 

priorytety służące realizacji 
postawionego przez siebie lub 

innych zadania
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Lublin, 20 czerwca 2012
miejsce, data

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi tworzyć własnych narzędzi 
pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Lektura zaleconej literatury 10
Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu 15

SUMA GODZIN: 55
* 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 .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

F. J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tłum. P. Dawidowicz, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 
2009.
K. Ward, The Big Questions in Science and Religion, West Conshohocken, PA: Templeton Foundation Press 2008.
Literatura źródłowa wskazana przez osobę prowadzącą.

ks. dr Marek Słomka
podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Jan Paweł II, Magisterium Kościoła wobec ewolucji (Przesłanie do Papieskiej Akademii Nauk, Watykan 22.X.1996), OR (pol.) 
18:1997 nr 1(189), s. 18-19.
M. Ruse, Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between Science and Religion, Cambridge: Cambridge University 
Press 2001.
K. Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania (Między ewolucją a stwarzaniem), t. 1, Warszawa: ATK 1999.


