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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Religia w systemie edukacyjnym 

Kod modułu: 11-TS-14-SPNA 

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) 

SPNA_1 znajomość celów kształcenia ogólnego i założeń programowych polskiego systemu edukacyjnego 

TMA_W12 
TnMA_W02 
TnMA_W05 
TnMA_W07 
TnMA_W08 

2 
3 
3 
5 
3 

SPNA_2 znajomość podstaw korelacji nauczania religii z edukacją szkolną 
TMA_W12 

TnMA_W07 
TnMA_W08 

2 
3 
3 

SPNA_3 umiejętność korelowania nauczania religii z innymi przedmiotami 
TMA_U06 

TnMA_W07 
TnMA_W08 

3 
4 
4 

SPNA_4 kształtowanie świadomości roli korelacji edukacji religijnej z innymi dziedzinami nauki i działalnością kulturalną człowieka 

TMA_W17 
TMA_W14 
TMA_U14 
TMA_K05 
TMA_K09 
TMA_K10 

TnMA_U01 
TnMA_U02 

2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
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TnMA_K01 3 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Religia w systemie edukacyjnym ma umożliwić studentowi poznanie polskiego systemu edukacyjnego, jego głównych założeń, jak 

również dać znajomość celów kształcenia ogólnego. Ponadto zapozna go z miejscem nauczania religii w systemie edukacyjnym, ukaże relację 
lekcji religii do innych przedmiotów. Student nabędzie umiejętność korelowania nauczania religii z działaniami wychowawczymi szkoły 
realizowanymi poprzez ścieżki edukacyjne 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: realizacja efektów kształcenia modułów z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz Katechetyka 1 i Katechetyka 2 

 

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

SPNA_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę SPNA_1, SPNA_2 
SPNA_w_2 praca pisemna konspekt lekcji z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej z innymi przedmiotami SPNA_3 
SPNA_w_3 rozmowa ustna rozmowa weryfikująca ogólną znajomość omawianych zagadnień  SPNA_4 

 

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 

 
forma prowadzenia zajęć praca własna studenta 

sposób weryfikacji  
efektów kształcenia 

punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin opis liczba 

godzin 
SPNA_fs_1 wykład wykład wprowadzający w problematykę 

dotyczącą miejsca lekcji religii w polskim 
systemie edukacyjnym 

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

10 SPNA_1, SPNA_2 1 

SPNA _fs_2 ćwiczenia opracowanie ścieżek edukacyjnych 15 przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną 
lekturę wskazanych tekstów oraz 
opracowanie konkretnych ścieżek 

10 SPNA_3, SPNA_4 
1 
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edukacyjnych 
suma godzin: 30 suma godzin: 20 suma punktów: 2 

 


