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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

2.  poziom kształcenia pierwszy 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia 

studiów 
stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Pismo Święte o rodzinie 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_28 

1. Liczba punktów ECTS: 6 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_28_1 Student ma podstawową wiedzę w zakresie nauczania biblijnego na temat małżeństwa i rodziny. 

R1A_W2 
R1A_W4 
R1A_W6 

R1A_W14 
R1A_W15 

2 
1 
1 
5 
2 

r1_28_2 Student potrafi analizować i rozwiązywać problemy dotyczące małżeństwa i rodziny w oparciu o normy biblijne. 

R1A_U2 
R1A_U4 
R1A_U6 
R1A_U7 

R1A_U12 

1 
2 
2 
1 
1 

r1_28_3 Student rozumie konieczność samorozwoju duchowo-moralnego. R1A_K1 
R1A_K5 

2 
1 

 

3. Opis modułu 
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Opis Moduł ma umożliwić studentowi czytanie i analizę tekstów biblijnych zwłaszcza odnoszących się do nauczania o małżeństwie i rodzinie. Dzięki 

temu student powinien uzyskać lepsze zrozumienie wpływu nauczania biblijnego na inne dyscypliny teologiczne. Zrozumienie rozwoju 
pewnych prawd na gruncie Starego i Nowego Testamentu ma prowadzić do umiejętności posługiwania się nimi w odniesieniu do problemów 
współczesnej rodziny chrześcijańskiej. 

Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_28_w_1 egzamin ustny egzamin sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_28_1, r1_28_2 

r1_28_w_2 test test sprawdzi znajomość materialną podstawowych tekstów biblijnych, 
zwłaszcza tych odnoszących się do kwestii małżeństwa i rodziny 

r1_28_1 

r1_28_w_3 wystąpienie ustne ocena ta sprawdzi stopień przygotowania do ćwiczeń i umiejętność ustnej 
prezentacji wskazanych treści 

r1_28_1, r1_28_2, r1_28_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

r1_28_fs_1 wykład wykład wprowadzający do naukowej 
lektury Biblii oraz pogłębiający biblijne 
nauczanie dotyczące małżeństwa i 
rodziny 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

40 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do egzaminu 

50 r1_28_w_1 4 

r1_28_fs_2 ćwiczenia analiza wybranych tekstów biblijnych 
wielkość grupy: 20-30 studentów 20 

przygotowanie do ćwiczeń przez 
samodzielną lekturę oraz opracowanie 
krótkiego komentarza do wskazanego 
przez prowadzącego tekstu; 

30 r1_28_w_2 
r1_28_w_3 2 
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przygotowanie do testu 

r1_28_fs_3 debata wystąpienie w ramach debaty nad 
określonym problemem z zakresu 
nauczania biblijnego dotyczącego 
małżeństwa i rodziny 
wielkość grupy: 10-15 studentów 

5 przygotowanie do wystąpienia w 
ramach debaty 5 r1_28_w_3 0 

suma godzin: 65 suma godzin: 85 suma punktów: 6 


