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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

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

studiów 
niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Wybrane aspekty światopoglądu chrześcijańskiego 

Kod modułu: 11-R1N-14-r1_29 

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_29_1 Student ma podstawową wiedzę w zakresie chrześcijańskiej wizji rzeczywistości. 

R1A_W2 
R1A_W4 
R1A_W6 

R1A_W15 
R1A_W18 

3 
1 
2 
2 
2 

r1_29_2 Student potrafi analizować zjawiska społeczne w świetle światopoglądu chrześcijańskiego. 

R1A_U2 
R1A_U4 
R1A_U6 

R1A_U11 
R1A_U12 

1 
2 
2 
1 
1 

r1_29_3 Student rozumie konieczność samorozwoju duchowo-moralnego. R1A_K1 
R1A_K5 

2 
1 

 

3. Opis modułu 
Opis Celem modułu jest poznanie podstawowych zagadnień z zakresu teologii. Omówione zostaną następujące zagadnienia: podstawy metodologii 



Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 2 
Wydział  

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 

teologicznej, rola Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, rola Tradycji w teologii, sens i znaki wiarygodności zbawczego Objawienia Boga w Jezusie 
Chrystusie, tożsamość człowieka w świetle Objawienia. 

Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_29_w_1 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_29_1 

r1_29_w_2 praca pisemna praca sprawdzi umiejętność posługiwania się omawianym na ćwiczeniach 
sposobem argumentacji 

r1_29_1, r1_29_2 

r1_29_w_3 wystąpienie ustne ocena ta sprawdzi stopień przygotowania do ćwiczeń i umiejętność ustnej 
prezentacji wskazanych treści 

r1_29_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_29_fns_1 wykład wykład wprowadzający do 
chrześcijańskiej wizji Boga, człowieka i 
świata oraz Objawienia Bożego 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

25 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do kolokwium 

75 r1_29_w_1 4 

r1_29_fns_2 ćwiczenia analiza teologicznych tekstów źródłowych 
wielkość grupy: 20-30 studentów 

10 

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

40 r1_29_w_2 
r1_29_w_3 2 

suma godzin: 35 suma godzin: 115 suma punktów: 6 


