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

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku 

Kod modułu: 11-TS-14-SPP2 

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) 

SPP_1 poznanie historycznego kontekstu historii Kościoła/łów na Śląsku: religijnego, politycznego, społecznego, gospodarczego   
TMA_W18 
TMA_W19 
TMA_K05 

5 
5 
3 

SPP_2 
zrozumienie procesów kształtowania się i rozwoju Kościołów ; relacji międzyludzkich uwarunkowanych wydarzeniami i procesami o 
charakterze społeczno-, gospodarczo - ,  religijnym w poszczególnych etapach dziejów Śląska  

TMA_W14 
TMA_U16 
TMA_W17 
TMA_W18 

5 
5 
4 
5 

SPP_3 
umiejętność odczytywania przekazów historycznych utrwalających  obraz Śląska jako obszaru styku wielu kultur i wyznań; 
rozszerzanie świadomości dotyczącej możliwości współżycia ludzi różnych nacji , wyznań i religii 

TMA_U11 
TMA_U08 
TMA_K07 
TMA_K10 
TMA_U03 

5 
5 
5 
5 
4 

SPP_4 poznanie dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku w wymiarze instytucjonalnym i duszpasterskim  TMA_W01 
TMA_W14 

3 
1 

 

3. Opis modułu 
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Opis Historia Kościoła/łów na Śląsku w czasach nowożytnych, od reformacji do zmian wprowadzonych przez sobór watykański II; polityczne 

uwarunkowania konfesjonalizacji Śląska, przejście pod panowanie pruskie,   Bulla "De salute animarum" i jej skutki; sieć dekanalna i parafialna, 
duchowieństwo, duszpasterstwo w okresie przemian gospodarczych i społecznych w okresie Wiosny Ludów, rządcy diecezji wrocławskiej, 
problemy społeczne i narodowościowe w okresie kulturkampfu, religijność na Górnym Śląsku w okresie industrializacji, zakony i zgromadzenia 
zakonne na terenie szkoły i w działalności dobroczynnej; powstania i plebiscyt - ich skutki dla życia religijnego; okoliczności powstania diecezji 
katowickiej, stosunki kościelne na terenie diecezji katowickiej w okresie okupacji hitlerowskiej oraz w okresie Polski Ludowej, nowa organizacja 
diecezjalna od 1992 roku 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: realizacja efektów kształcenia modułów historii Kościoła w czasach nowożytnych i najnowszych . 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

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

modułu 
SPP_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę SPP_1, SPP_4 
SPP_w_2 praca pisemna sprawdzenie pod kątem umiejętności samodzielnej interpretacji źródeł pisanych (dokumentów, pamiętników, 

prasy) do tworzenia obrazu Śląska wielokulturowego i wyznaniowego  
SPP_2, SPP_3 

 

5. 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 

SPP_fs_1 wykład wykład wprowadzający do zrozumienia genezy i 
istoty chrześcijaństwa na Śląsku usytuowanego 
na styku kilku kultur i wyznań; jego zmian i 
przekształceń uwarunkowanych sytuacją 
geopolityczną. 

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

30 SPP_w_1, SPP_w_2 2 

suma godzin: 30 suma godzin: 30 suma punktów: 2 
 


