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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż 
rok akademicki 2015/2016 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

Do zaliczenia końcowej oceny modułu brane są łącznie trzy  elementy naukowo-
dydaktyczne: 

a). Regularny udział w wykładach 
b). W części wykładu zatytułowanej: „Problemy odpowiedzialności” – każdy 
ze studentów powinien postawić nowe i „odkrywcze pytania” wykładowcy; 
c).  Ważna jest znajomość (nieznanej w kulturze masowej!) „filozofii 
odpowiedzialności” w XX wieku. 

      d). „Rozmowa zaliczeniowa” ze studentem przed wpisem do indeksu.    
informacje 
dodatkowe 

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z 
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż 
treści zajęć Treść wykładu składa się czterech części; 

Pierwsza -  skupia się wokół zagadnień wprowadzających. Obejmują one przede 
wszystkim „moralność objawioną jako dar Boży i odpowiedź człowieka”. Jest to 
wprowadzenie z zapomnianą już dziś Soborową koncepcję moralności. 
Druga – cześć obejmuje znaczenie „Dekalogu” interpretowanego 
nowotestamentalnie.  Jest to również związane z prezentacją „kryteriów” biblijnych 
koniecznych w refleksji moralnej dzisiejszego człowieka („wyjaśnienie”, „dane 
biblijne”, „ukierunkowanie do świata”. 
 Trzecia część wykładu jest przedstawieniem kilkunastu szczegółowych kwestii 
moralnych dzisiejszego człowieka w oparciu o wciąż aktualny „Dekalog” K. 
Kieślowskiego, Scenariusze, Verba, Chotomów 1990. 
  Czwarta część – to analiza dostarczonych przez studentów treści „sondaży” 
dziennikarskich związanych ze znajomością „Dekalogu” przez dzisiejszego człowieka.      

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 

 
20 
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studenta 
opis pracy 
własnej 
studenta 
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2012. 
Drożdż M, Fiut I. (red), Człowiek w świecie mediów, Jedność, Kielce 2012. 
Filek J. Filozofia odpowiedzialności. Teksty źródłowe, Wyd. UJ, Kraków 2004. 
Mycek S., Człowiek i odpowiedzialność, Sandomierz 2006. 
Piegsa J., Człowiek - istota moralna. T. 1: Teologia moralna fundamentalna, Opole 
2002. 
Piegsa J., Człowiek - istota moralna. t. 2: Religijne podstawy moralności. Wiara - 
nadzieja - miłość, Opole 2002. 
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uzupełniająca 

Sutor B., Etyka polityczna, Warszawa 1995. 
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adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Wymagana jest dobra znajomość pracy pt. „Jak żyć odpowiedzialnie w 
nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość 
społeczna”, red. A. Wuwer, Piekary 2007. 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

 MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje 
dodatkowe 

 


