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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr Adam Tondera 
rok akademicki 2014/2015 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

na podstawie wyników testu pisemnego wielokrotnego wyboru 

informacje 
dodatkowe 

wykład w języku włoskim 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr Adam Tondera 
treści zajęć - prześladowania chrześcijan w starożytności; 

- kształtowanie się idei męczeństwa chrześcijańskiego i jego teologiczne znaczenie; 
- opisy męczeństwa (akta, pasje, legendy), martyrologia i pisma o męczeństwie; 
- reakcje pogan na męczeństwo pierwszych chrześcijan; 
- kult męczenników i relikwii; 
- pierwsi męczennicy w ikonografii. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

- przyswojenie wiedzy związanej ze wskazanymi zagadnieniami podstawowymi 
poprzez pracę z literaturą przedmiotu; 
- lektura wybranych tekstów zawierających opisy męczeństwa i traktujących o 
męczeństwie. 

literatura 
obowiązkowa 

- AAVV, Martirio, w: Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, red. A. Di 
Berardino, t. 2, Genova-Milano 2007, kol. 3076-3097; 
- Męczennicy, red. E. Wipszycka, M. Starowieyski, „Ojcowie żywi” 9, Kraków 1991; 
- C. Noce, Il martirio. Testimonianza e spiritualità nei primi secoli, Roma 1987. 

literatura 
uzupełniająca 

- A. Amore, Culto e canonizzazione dei santi nell’antichità cristiniana, „Antonianum” 
52 (1974), s. 38-80; 
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- M.-F. Baslez, Prześladowania w starożytności, tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2009; 
- R.L. Fox, Pagani e cristiani, tłum. M. Carpitella, Bari 2009; 
- G. Lazzati, Gli sviluppi della letteratura sui martiri nei primi quattro secoli, Torino 
1956; 
- R.L. Wilken, I cristiani visti dai romani, tłum. F. Bassani, Brescia 2007. 

adres strony 
www zajęć 

uczelniana strona wsparcia dydaktyki 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 
test MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

- znajomość języka włoskiego; 
- zalecane: realizacja efektów kształcenia modułów historii Kościoła (starożytność) 
i patrologii. 

kryteria oceny - aby uzyskać ocenę pozytywną należy udzielić przynajmniej 2/3 poprawnych 
odpowiedzi w teście wyboru; 
- ocena wzrasta w miarę wzrostu liczby poprawnych odpowiedzi. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

weryfikacja wiedzy uzyskanej w oparciu o treść wykładów i literaturę wskazaną w 
sylabusie odbywa się w teście pisemnym, w którym należy wybrać prawidłowe 
odpowiedzi 

informacje 
dodatkowe 

 

 


