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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Filozofia bytu i filozofia Boga 

Kod modułu: 11-TS-14-FBB 

1. Liczba punktów ECTS: 10 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

FBB_1 przyswojenie sobie i umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami metafizyki klasycznej 
TMA_W02 
TMA_W09 
TMA_U03 

3 
3 
3 

FBB_2 zaznajomienie się z pojęciem, przedmiotem, historią i metodą filozofii bytu 
TMA_W03 
TMA_W09 
TMA_W19 

2 
3 
2 

FBB_3 poznanie historii i głównych nurtów filozofii Boga TMA_W02 
TMA_W12 

2 
1 

FBB_4 umiejętność analizy argumentów za i przeciw istnieniu Boga 
TMA_U02 
TMA_U08 
TMA_U09 

2 
2 
3 

FBB_5 umiejętność merytorycznego argumentowania w dyskusji dotyczącej istnienia i atrybutów Boga w oparciu o klasyczną metafizykę 

TMA_U02 
TMA_U05 
TMA_U09 
TMA_K06 

TkMA_K02 

1 
1 
2 
1 
1 

 

3. Opis modułu 
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Opis Celem modułu Filozofia bytu i filozofia Boga jest zaznajomienie się z pojęciem, przedmiotem, historią i metodą filozofii bytu oraz ukazanie 

problematyki istnienia i istoty Boga od strony czysto rozumowej. Moduł ma na celu również przygotowanie słuchaczy do podejmowania 
interdyscyplinarnego dialogu dotyczącego Boga oraz metafizycznego wymiaru rzeczywistości. 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: podstawowe wiadomości z zakresu teologii i historii filozofii. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
Kod nazwa (typ) sposobu 

weryfikacji 
opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

FBB_w_1 egzamin ustny weryfikacja wiedzy i umiejętności w oparciu o treść wykładów i ćwiczeń FBB_1, FBB_2, FBB_3, FBB_4 
FBB_w_2 aktywność podczas zajęć sprawdzenie przygotowania do zajęć oraz umiejętności analizy i 

argumentacji 
FBB_4, FBB_5 

 

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 

FBB_fns_1 wykład 

wykład służący zdobyciu wiedzy na 
temat pojęcia, przedmiotu, historii i 
metody metafizyki oraz z historii i 
głównych nurtów filozofii Boga 
(wszyscy studenci)  

20 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy dot. wskazanych zagadnień 
podstawowych oraz lekturę wybranych 
tekstów poszerzających wiedzę 

155 FBB_w_1 
 7 

FBB_fns_2 ćwiczenia 

ćwiczenia polegające na analizie 
wybranych fragmentów klasycznych 
tekstów z metafizyki i teologii 
naturalnej (wielkość grupy: 10-20 
studentów) 

10 
przygotowanie do ćwiczeń przez 
samodzielną lekturę wskazanych tekstów 65 FBB_w_2 3 

suma godzin: 30 suma godzin: 220 suma punktów: 10 


