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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Historia Kościoła – nowożytność i współczesność 

Kod modułu: 11-TN-14-HK2 

1. Liczba punktów ECTS: 7 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

HK2_1 

poznanie przyczyn i okoliczności rozłamu chrześcijaństwa na Zachodzie, relacji władz świeckich do kościelnych, poznanie 
kształtującej się doktryny Kościoła / Kościołów ukształtowanych w wyniku Reformacji, konfesjonalizacji cywilizacji zachodniej, 
stosunków społecznych, misji zewnętrznej Kościoła katolickiego, wzajemnych relacji między teologią a nauką kształtowaną w duchu 
Oświecenia 

TMA_W01 
TMA_W07 
TMA_W08 
TMA_W14 
TMA_W19 
TMA_W10 
TMA_U02 

3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

HK2 _2 
zrozumienie procesów historycznego kształtowania się i rozwoju instytucji i struktur kościelnych, relacji między religiami, 
wyznaniami i kulturami, stosunkami państwo – Kościół w warunkach podzielonego chrześcijaństwa 

TMA_W18 
TMA_W08 
TMA_W12 
TMA_U02  

3 
2 
2 
3 

HK2_3 
umiejętność odczytywania historii jako przyczynowo-skutkowego ciągu wydarzeń; pogłębienie świadomości, że dzięki analizie 
dziedzictwa przeszłości wzrasta stopień prawdopodobieństwa w przewidywaniach teraźniejszości i przyszłości 

TMA_U01 
TMA_U03 
TMA_U08 
TMA_U12 
TMA_U07 
TMA_K05 
TMA_K09 
TMA_K10 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
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3. Opis modułu 
Opis Moduł ma pomóc studentowi w poznaniu chrześcijaństwa podzielonego w świecie zachodnim w kontekście przemian społeczno-religijnych 

wywołanych przez Reformację: Reformacja i jej przyczyny, przebieg reformacji i pierwsze podziały, Sobór Trydencki – reforma czy 
kontrreformacja, misje nowożytne, akomodacja, wojna trzydziestoletnia i jej skutki dla świata zachodniego, konfesjonalizacja Europy, 
religijność barokowa, Kościół wobec kultury i nauki, Oświecenie i jego skutki dla teologii, rewolucja francuska i jej wpływ na losy świata 
zachodniego, era konkordatów, Sobór Watykański I i problem nieomylności papieża, spór modernistyczny, stosunek Kościoła do 
totalitaryzmów narodowosocjalistycznego i bolszewickiego, Kościół wobec wyzwań współczesności – Sobór Watykański II. 

Wymagania wstępne 
modułu 

 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

kod nazwa (typ) sposobu 
weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia 

modułu 
HK2_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę HK2_1, HK2_2 
HK2_w_2 praca pisemna sprawdzenie umiejętności posługiwania się metodą historyczną w przedstawieniu określonego problemu 

społecznego w pracy przygotowanej przez studenta  
HK2_1, HK2_2 

HK2_w_3 wygłoszenie tekstu 
pisanego 

ocena (na podstawie ustnego wystąpienia) umiejętności streszczenia i przygotowania komentarza do zadanych 
tekstów oraz umiejętności napisania tekstu przeznaczonego do ustnego wygłoszenia 

HK2_1, HK2_3 

 
 

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 

HK2ow_fns_1 wykład wykład wprowadzający do poznania i 
zrozumienia przyczyn i okoliczności, 
które doprowadziły do podziału 
chrześcijaństwa na Zachodzie; 
rewolucja francuska i jej skutki; 
Kościół katolicki wobec 

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

70 HK2_w_1 4 
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totalitaryzmów XX wieku; Sobór 
Watykański I i II i jego skutki dla 
Kościoła (wszyscy studenci) 

HK2_fns_2 ćwiczenia analiza (streszczenie + komentarz + 
aktualizacja) podanych tekstów 
źródłowych dotyczących 
poszczególnych zagadnień 
wyznaniowych / społecznych / 
politycznych na linii Kościół – państwo; 
wielkość grupy: 10-20 studentów 

10 przygotowanie do ćwiczeń przez 
samodzielną lekturę wskazanych 
tekstów oraz opracowanie analityczno-
syntetycznego opisu do wskazanego 
wcześniej tekstu 

65 HK2_w_2 
HK2_w_3 

 

3 

suma godzin: 40 suma godzin: 135 suma punktów: 7 
 


