
Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 1 
Wydział  

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 
1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

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

studiów 
niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Wybrane zagadnienia współczesnej antropologii 

Kod modułu: 11-R2N-14-r2_1 

1. Liczba punktów ECTS: 4 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 
(skala 1-

5) 

r2_1_1 Zdobycie wiedzy na temat współczesnych filozoficznych i teologicznych koncepcji człowieka. 
R2A_W2 
R2A_W3 
R2A_W5 

2 
3 
4 

r2_1_2 Umiejętność wieloaspektowego ujmowania życia człowieka oraz interpretowania zdarzeń życia codziennego w świetle antropologii 
chrześcijańskiej. 

R2A_U1 
R2A_U6 
R2A_U7 

1 
3 
2 

r2_1_3 Zrozumienie konieczności interdyscyplinarnego rozwoju wiedzy o człowieku oraz formacji duchowej R2A_K1 2 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł zaznajamia studenta z najnowszymi poglądami (w tym szczególnie formułowanymi na gruncie filozofii personalistycznej i 

postmodernistycznej) antropologii filozoficznej, a zwłaszcza dotyczącymi pochodzenia człowieka oraz jego miejsca w świecie. 
Przedmiotem zajęć jest również antropologia teologiczna. Omówiona zostanie relacja człowieka do Boga w kontekście dzieła stworzenia i 
odkupienia, w tym takie zagadnienia, jak stworzoność, grzeszność, chrystokształtność. 
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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 
r2_1_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy na temat antropologii filozoficznej zdobytej podczas 

wykładu oraz w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę r2_1_1, r2_1_3 

r2_1_w_2 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy na temat antropologii teologicznej zdobytej podczas 
wykładu i ćwiczeń oraz w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę r2_1_1, r2_1_2 

 

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 

r2_1_fs_1 wykład 

przedstawienie wiedzy na temat 
współczesnej antropologii 
wielkość grupy: wszyscy 
studenci 

15 

Praca ze wskazaną literaturą 
przedmiotu obejmująca samodzielne 
przyswojenie wiedzy dot. omawianych 
zagadnień oraz lekturę tekstów 
poszerzających wiedzę 

35 r2_1_w_1 
r2_1_w_2 2 

r2_1_fs_2 ćwiczenia 

analiza wybranych tekstów 
źródłowych z antropologii 
teologicznej 
wielkość grupy: 20-30 
studentów 

10 

Przygotowanie, przez lekturę 
wskazanych tekstów, do udziału w 
ćwiczeniach; 
przygotowanie do kolokwiów 

40 r2_1_w_2 2 

suma godzin: 25 suma godzin: 75 suma punktów: 4 


