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Religioznawstwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.L4HS.2191.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Milena Wawrzyniak-Kostrowicka, Eugeniusz Sadziński

Pozostali prowadzący Eugeniusz Sadziński

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 uświadomienie, iż religia towarzyszy człowiekowi od jego prapoczątków

C2 ukazanie istoty religii, jej źródeł, rodzajów i funkcji

C3 opisanie różnic doktrynalnych wybranych religii
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role; BC_P6S_UU16,
BC_P6S_UW12

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

U2 dokształcać się przez całe życie; BC_P6S_UU16,
BC_P6S_UW12

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myśleć i działać kreatywnie; BC_P6S_KO03
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.
O dziejach badań religii i próbach ukonstytuowania się religioznawstwa. Przedmiot
badań religioznawczych (religia i religie). Dyscypliny religioznawcze.
Religioznawstwo a teologia. Religioznawstwo a filozofia. O pożytkach
religioznawstwa we współczesnym świecie.

Wykład
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2.
Chrześcijaństwo i wybrane religie pozachrześcijańskie (religie ludów pierwotnych,
judaizm, islam, buddyzm, konfucjanizm). Nowe ruchy religijne i pozareligijne na
świecie i w Polsce.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 30%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie ustne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność
na zajęciach 70%

Wymagania wstępne
Ogólna wiedza z zakresu szkoły średniej;

Literatura
Obowiązkowa

Lanczkowski G., Wprowadzenie do religioznawstwa, przeł. i posłowiem opatrzył A. Bronk, Warszawa 19861.
Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, praca zbiorowa pod red. H. Zimonia, Lublin 20012.

Dodatkowa

Morreall J., Sonn T., 50 mitów o religiach, przeł. P. J. Szwajcer, Warszawa 20151.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz działalności na rzecz
środowiska społecznego.

BC_P6S_UU16 Absolwent potrafi kształtować ścieżkę własnego rozwoju; rozumie potrzebę uczenia się i uzupełniania
wiedzy przez całe życie

BC_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotować sprawozdanie, pracę projektową, referat oraz inne prace pisemne lub
prezentacje multimedialne


