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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: Antropologia filozoficzna 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_3 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu 

Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 
(skala 1-

5) 

r1_3_1 Student ma podstawową wiedzę o filozoficznych koncepcjach człowieka, w tym szczególnie o koncepcji chrześcijańskiej 
oraz o przyrodniczej antropogenezie. 

R1A_W2 
R1A_W4 
R1A_W6 

2 
2 
3 

r1_3_2 Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu antropologii filozoficznej do analizy problemów współczesnego człowieka. 
R1A_U4 
R1A_U7 

R1A_U12 

2 
1 
1 

r1_3_3 Student rozumie konieczność wszechstronnego samorozwoju oraz ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia 
do rozwiązywanych problemów. 

R1A_K1 
R1A_K4  

1 
2 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł zaznajamia z problematyką antropologiczną zawartą w różnych systemach filozoficznych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji 

chrześcijańskiej oraz przyrodniczej antropogenezy. Student zostaje przygotowany do podjęcia dialogu religijno-światopoglądowego ze 
współczesnym światem. 
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Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_3_w_1 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i na 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_3_1, r1_3_2 

r1_3_w_2 ocena aktywności na 
ćwiczeniach 

ocena ta sprawdzi stopień przygotowania do ćwiczeń i zaangażowanie w 
ich przebieg 

r1_3_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_3_fs_1 wykład przedstawienie wiedzy na temat filozofii 
człowieka 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

15 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do kolokwium 

10 r1_3_w_1 1 

r1_3_fs_2 ćwiczenia ćwiczenia konwersatoryjne: wygłaszanie 
przez studentów referatów dotyczących 
wyznaczonych uprzednio problemów 
wielkość grupy: 20-30 studentów 

10 
przygotowanie, przez lekturę 
wskazanych tekstów, do wygłoszenia 
referatu na ćwiczeniach 

15 r1_3_w_2 1 

suma godzin: 25 suma godzin: 25 suma punktów: 2 


