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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień 

Sylabus modułu: Wybrane aspekty światopoglądu chrześcijańskiego 

(11-R1S-12-r1_29) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Sławomir Zieliński (slawomir.zielinski@us.edu.pl)  
rok akademicki 2013/2014 
Semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

średnia ważona z poszczególnych efektów kształcenia  
(40% ocena z zaliczenia treści wykładu i 10% ocena z ćwiczeń) 
 

informacje 
dodatkowe 

w indeksie wpisane zostaną: ocena końcowa modułu, ocena z zaliczenia treści 
wykładu, oceny z ćwiczeń. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
Wykład 1 r1_29_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
grupa(-y) Uczestniczą wszyscy studenci 
treści zajęć - pojęcie Bożego objawienia, (drogi objawienia, specyfika objawienia 

chrześcijańskiego, przekazywanie Bożego objawienia); 
- wiara jako wydarzenie międzyosobowe i odpowiedź na objawienie; 
- Jezus Chrystus: historyczne istnienie, podstawowe argumenty uzasadniające 
wiarygodność mesjańskiej świadomości Jezusa; 
- Kościół: pojęcie, Chrystusowe pochodzenie, struktura. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega na poszerzaniu treści wykładu w oparciu o 
zaproponowane teksty. Wykład prezentuje ogólne spojrzenie na podstawowe 
elementy światopoglądu chrześcijańskiego. Natomiast zaproponowane konkretne 
teksty mają umożliwić studentowi głębsze zrozumienie i poszerzenie jego wiedzy 
dotyczącej danego wymiaru podjętej refleksji. Teksty te będą wybierane głównie z 
publikacji wchodzących w skład literatury obowiązkowej. 

mailto:slawomir.zielinski@us.edu.pl
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organizacja 
zajęć  

Treść wykładowa może zostać przedstawiona w 4 blokach (np. 1 blok: 4 godz.; 2 blok: 
4 godz.; 3 blok: 6 godz.; 4 blok: 6 godz.  

literatura 
obowiązkowa 

H. Seweryniak, Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2001. 
J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997. 
Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin 2002. 
Teologia Fundamentalna, t.3. Objawienie i Chrystus, red. T. Dzidek i inni, Kraków 
1999. 
M. Rusecki, Traktat o objawieniu, Kraków 2007. 
Teologia Fundamentalna, t.4. Kościół Chrystusowy, red. T. Dzidek i inni, Kraków 2003. 
S. Pié-Ninot, Wprowadzenie do eklezjologii, przekład T. Kukułka, Kraków 2002. 
J. Cuda, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, 
Katowice 2002. 
S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995. 
S. Kowalczyk, Światopogląd. Religia. Teologia. Zagadnienia filozoficzne i 
metodologiczne, Lublin 1998 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 
 
nazwa  kod 
Wykład 2 r1_29_fs_2 

prowadzący ks. dr Przemysław Sawa (xpsawa@gmail.com) 
grupa(-y) Uczestniczą wszyscy studenci 
treści zajęć  
metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega na poznawaniu treści zawartych we wskazanej 
literaturze. Wykład prezentuje podstawowe kwestie z zakresu światopoglądu 
chrześcijańskiego (z zakresu teologii dogmatycznej). Studium wybranych tekstów ma 
na celu poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładzie. Służy również głębszej syntezie 
poznawanych treści. 

organizacja 
zajęć  

Treść wykładu może zostać przedstawiona w następujących blokach tematycznych: 
Wprowadzenie w teologię chrześcijańską  (2 godz.), chrześcijańskie rozumienie Boga 
(5 godz.), zarys antropologii, soteriologii i duchowości chrześcijańskiej (6 godz.), 
stosunek chrześcijaństwa do świata i jego problemów (7 godz.). 

literatura 
obowiązkowa 

Katechizm Kościoła Katolickiego (fragmenty). 
J. Szymik, Traktat o Bogu Jedynym, w: Dogmatyka t. 3, Warszawa 2006 (fragmenty). 
G.L. Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, red. W. Beinert, Kraków 1995 
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(fragmenty). 
W. Brauning, Nauka o Bogu, Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, 
Kraków 1999 (fragmenty). 
St. Wszołek, Pytając o Boga, Tarnów 1994 (fragmenty). 
St. Kowalczyk, Podstawy poglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1979 (fragmenty). 
St. Kowalczyk, Kim jest człowiek?, Wrocław 1992 (fragmenty). 
E. L. Mascall, Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświata, Warszawa 1986 
(fragmenty). 
Sobór Watykański II, Konstytucje „Lumen gentium” oraz „Gaudium et spes”. 

literatura 
uzupełniająca 

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 
2007. 
J. Szymik, Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku, Lublin 2008. 
Wprowadzenie do zagadnień teologicznych, [red.] B. Walczak, Poznań-Warszawa-
Lublin 1969. 
Teologia fundamentalna, dogmatyczna i ekumenizm. Materiały do ćwiczeń, red. 
E.Adamiak, Poznań 2009. 
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1996. 
F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

W poszczególnych blokach tematycznych prowadzący wskazuje odpowiednie 
fragmenty z zakresu literatury obowiązkowej. 

 
 
nazwa  kod 
Ćwiczenia 1 r1_29_fs_2 

Prowadzący Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
grupa(-y)  
treści zajęć - zajęcia w grupach, pozostając w paralelnym kontakcie z tematyką wykładów, 

stanowią ich wieloaspektowe uzupełnienie poprzez analizę wybranych tekstów 
źródłowych.  
- ukazanie w sposób krytyczny i otwarty na najgłębsze doświadczenia naszych czasów 
sensu i znaków wiarygodności zbawczego Objawienia Boga w Jezusie Chrystusie oraz 
jego uobecnienia w misterium i wspólnocie Kościoła. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

25 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie i wspólne omawianie tekstów źródłowych dotyczących głównych 
elementów światopoglądu chrześcijańskiego a zwł. kwestii Objawienia Bożego 
(kontekst filozoficzno-teologiczny i kulturowy): 
- Vaticanum I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej „Dei Filius”, - rozdz. III 
- Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum” – I rozdział 
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Zapoznanie się z tekstami źródłowymi dotyczącymi historyczności Jezusa z Nazaretu i 
jego boskiej świadomości. 
Omawianie tekstów źródłowych dotyczących Kościoła i jego znaczenia dla człowieka, 
rodziny, społeczeństwa. 
- Vaticanum II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 
- Vaticanum II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
„Gaudium et spes”, 
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z eklezjologii,  
 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

- Vaticanum I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej „Dei Filius”, - rozdz. III 
- Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum” – I rozdział 
- Vaticanum II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 
- Vaticanum II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
„Gaudium et spes”, 
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z eklezjologii, w: Od 
wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej, red. J. 
Królikowski, Kraków 2000, s. 197-236. 
 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 
 
nazwa  kod 
Ćwiczenia 2  

Prowadzący mgr R. Cempiel 

mgr K. Furmanek 

mgr A. Lwowski 
grupa(-y)  
treści zajęć Zajęcia w grupach pozostające w jedności z prowadzonym wykładem, będące 

uzupełnieniem i pogłębieniem przekazywanych treści. 
Celem jest analiza tekstów źródłowych będących bazą dla chrześcijańskiej wizji Boga, 
człowieka i świata. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15x4 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

25 
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opis pracy 
własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega na przygotowaniu tekstów będących podstawą 
ćwiczeń. 
Teksty wskazuje prowadzący ćwiczenia z zakresu literatury obowiązkowej. 

organizacja 
zajęć  

Paralelnie do bloków tematycznych realizowanych na wykładzie. 

literatura 
obowiązkowa 

Fragmenty: 
Katechizm Kościoła Katolickiego. 
Teologia fundamentalna, dogmatyczna i ekumenizm. Materiały do ćwiczeń, red. E. 
Adamiak, Poznań 2009. 
Sobór Watykański II, Konstytucje „Lumen gentium” oraz „Gaudium et spes”. 
 

literatura 
uzupełniająca 

J. Szymik, Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku, Lublin 2008. 
Wprowadzenie do zagadnień teologicznych, [red.] B. Walczak, Poznań-Warszawa-
Lublin 1969. 
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1996. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Podczas ćwiczeń analiza wskazanych tekstów źródłowych. 

 
 
nazwa  kod 

Debata m_fs_3 

Prowadzący Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
grupa(-y) Dla wybranej grupy studentów 
treści zajęć Treścią zajęć jest debata, dyskusja na wcześniej zaproponowany temat z zakresu 

światopoglądu chrześcijańskiego podejmowany na wykładach. 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

5 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie się do publicznego, ustnego wystąpienia w podjętej kwestii dotyczącej 
specyfiki chrześcijańskiego światopoglądu. Podejmowanie próby zajęcia stanowiska w 
kontekście różnych propozycji światopoglądowych. 

organizacja 
zajęć  

Grupy 6-10 studentów; zajęcia opcjonalne 
 

literatura 
obowiązkowa 

Do indywidualnego uzgodnienia ze studentami w zależności od podejmowanego 
zagadnienia. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje  
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dodatkowe 
 
 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa Kod 
Kolokwium pisemne m_w_1 

kod(-y) zajęć  m_1, m_2,m_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 

grupa(-y) Uczestniczą wszyscy studenci 
wymagania 
merytoryczne 

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w oparciu o znajomość treści wykładów 
oraz zaproponowanych tekstów dotyczących podstawowych zagadnień 
światopoglądu chrześcijańskiego.  
Propozycja tez do kolokwium pisemnego: 
- Objawienie chrześcijańskie jako podstawa dla chrześcijańskiego światopoglądu. 
(określenie objawienia Bożego, drogi objawienia, sposoby przekazywania 
objawienia specyfika); 
- wiara jako wydarzenie międzyosobowe i jako odpowiedź na Boże objawienie (jej 
główne wymiary); 
- wydarzenie Jezusa Chrystusa (historyczność, nowożytne i współczesne wizerunki 
pozakościelne, znaczenie jego nauki, krzyża, zmartwychwstania dla antropologii 
chrześcijańskiej; 
- Kościół jako misterium i wspólnota uobecniająca zbawcze objawienie Boga w 
Jezusie Chrystusie (określenia Kościoła, Chrystusowe korzenie Kościoła, struktura). 
 

kryteria oceny Student otrzymuje dwie (lub cztery bardziej szczegółowe zagadnienia) z 
zaproponowanych tez. Aby otrzymać pozytywne zaliczenie student powinien w 
sposób pełny udzielić odpowiedzi na postawione zagadnienia, używając 
odpowiedniej terminologii oraz powinien posiadać dobrą orientację w 
problematyce światopoglądu chrześcijańskiego. Powinien posiadać umiejętność 
podjęcia dialogu z osobami przyjmującymi inny niż chrześcijański światopogląd. 
Powinien posiadać umiejętność integrowania zdobytej wiedzy z innymi 
dyscyplinami poruszającymi problem światopoglądu. 
 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci udzielają odpowiedzi na piśmie. Kolokwium trwa 45 minut. Studenci mają 
do dyspozycji teksty źródłowe (Pismo św., dokumenty soborowe, Katechizm 
Kościoła Katolickiego). W przypadku niezaliczenia kolokwium pisemnego student 
ma możliwość poprawy w odpowiedzi ustnej.  

informacje 
dodatkowe 

 

 
Nazwa Kod 
Praca pisemna m_w_2 

kod(-y) zajęć  m_3, m_4 
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osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

W zależności od wyboru tematu proponowana jest odpowiednia literatura. 

kryteria oceny Student ma wykazać się umiejętnością korzystania z zaproponowanych tekstów 
źródłowych oraz publikacji teologiczno-filozoficznych w celu sformułowania na 
piśmie wniosków oraz rozumienia podstawowych pojęć wyrażających 
światopogląd chrześcijański. Spełnienie tych wymogów oznacza zaliczenie, 
natomiast niespełnienie – brak zaliczenia tej formy weryfikacji. 
 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student jest zobowiązany do korzystania z indywidualnych konsultacji oraz do 
złożenia pracy w ustalonym wspólnie ze studentami terminie. 

informacje 
dodatkowe 

 
 
Nazwa Kod 
Wygłoszenie tekstu pisanego m_w_3 

kod(-y) zajęć  m_2, m_3, m_4, m_5 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr hab. Sławomir Zieliński 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Przygotowanie się do wystąpienia na podstawie zaproponowanej literatury.  
Zaprezentowania swojego stanowiska dotyczącego kwestii światopoglądu 
chrześcijańskiego, jego roli w życiu człowieka, rodziny, społeczeństwa. Nabywanie 
umiejętności podejmowania dyskusji dotyczącej roli człowieka i rodziny w 
pluralistycznym społeczeństwie (otwartość na dialog i współpracę z osobami 
przyjmującymi inny niż chrześcijański światopogląd). 

kryteria oceny O pozytywnej ocenie decyduje rzetelność i obiektywizm przygotowania 
wystąpienia. O pozytywnej ocenie decyduje również aktywność na zajęciach. 
Aktywność studenta powinna dotyczyć problematyki podejmowanej w dyskusji. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje 
dodatkowe 

 
 
Nazwa kod 
Ćwiczenia  

kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr R. Cempiel 

mgr K. Furmanek 
mgr A. Lwowski 
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grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Fragmenty z następujących publikacji: 
Katechizm Kościoła Katolickiego. 
Teologia fundamentalna, dogmatyczna i ekumenizm. Materiały do ćwiczeń, red. E. 
Adamiak, Poznań 2009. 
Sobór Watykański II, Konstytucje „Lumen gentium” oraz „Gaudium et spes”. 
 

kryteria oceny Student przygotowuje semestralną pracę zaliczeniową wykazując się zdolnością 
łączenia wiedzy teologicznej z umiejętnością prezentowania jej wobec innych 
światopoglądów. 
Student uczestniczy w ćwiczeniach. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci składają prace zaliczeniowe w terminie wskazanym przez prowadzącego 
ćwiczenia. 

informacje 
dodatkowe 

- 

 
 


