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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 – nowożytność i współczesność 

Kod modułu: 11-TN-14-FNW 

1. Liczba punktów ECTS: 12 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

FNW_1 
uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu historii filozofii w okresie nowożytnym i współczesnym a także zdobycie 
rozeznania w obecnie rozwijanych trendach filozoficznych. 

TMA_W09 
TMA_W13 
TMA_W18 
TMA_W02 

3 
3 
2 
3 

FNW_2 
poznanie głównych zagadnień filozoficznych omawianych okresów historycznych i ich związku z problemami innych 
dziedzin ludzkiego życia TMA_W12 2 

FNW_3 poznanie terminologii filozoficznej 
TMA_W02 
TMA_W03 
TMA_W12 

2 
2 
2 

FNW_4 umiejętność analizy tekstów filozoficznych TMA_U02 
TMA_U08 

4 
3 

FNW_5 umiejętność samodzielnego podejmowania zagadnień filozoficznych 

TMA_U03 
TMA_U05 
TMA_U11 
TMA_U16 
TMA_U18 

1 
3 
1 
1 
1 

FNW _6 umiejętność przygotowania pracy pisemnej podejmującej zagadnienia filozoficzne TMA_U16 
TMA_U17 

1 
2 

FNW _7 umiejętność merytorycznego argumentowania w dyskusji światopoglądowej TMA_U09 2 
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TMA_U10 
TMA_U16 

TnMA_U06 

2 
1 
1 

FNW _8 uzyskanie świadomości istnienia różnych wizji świata i związków miedzy rozstrzygnięciami filozoficznymi a teologicznymi TMA_K02 
TMA_K05 

1 
1 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Filozofia – nowożytność i współczesność jest kontynuacją edukacji filozoficznej zdobytej przez studenta w module Filozofia – 

starożytność i średniowiecze. Student zapoznaje się z głównymi nurtami i zagadnieniami filozofii zachodniej okresu od nowożytności po 
współczesność. Zdobywa umiejętność wykorzystania tych wiadomości w kształtowaniu światopoglądu i uprawianiu teologii. 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: wiadomości z historii na poziomie szkoły średniej i zaliczenie modułu Filozofia – starożytność i średniowiecze 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

FNW_w_1 egzamin ustny weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładu FNW_1, FNW_2, FNW_3 
FNW_w_2 praca pisemna wykazanie się umiejętnością samodzielnego podjęcia na piśmie problematyki filozoficznej FNW_4, FNW_5, FNW_6 
FNW_w_3 aktywność podczas zajęć weryfikacja przygotowania do ćwiczeń i zaangażowania w ich przebieg FNW_3, FNW_4, FNW_5, 

FNW_7, FNW_8 
 

5.b Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie niestacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

FNW_fns_1 wykład 
wykład służący zdobyciu wiedzy na 
temat filozofii nowożytnej i 
współczesnej (wszyscy studenci) 

30 

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

170 FNW_w_1 8 

FNW_fns_2 ćwiczenia zajęcia polegające na wspólnej 10 przygotowanie do ćwiczeń przez 90 FNW_w_2 
FNW_w_3 4 
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lekturze i analizie wybranych 
fragmentów tekstów filozoficznych 
okresu nowożytności i 
współczesności (grupy: 10-20 
studentów) 

uprzednią, samodzielną lekturę 
wskazanych tekstów 

suma godzin: 40 suma godzin: 260 suma punktów: 12 
 


