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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor 
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semestr letni 
forma studiów niestacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Ocena z prasy pisemnej 

informacje 
dodatkowe 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład r2_20_fns_1 

prowadzący ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor 
treści zajęć Motywy dobroczynności w Kościele starożytnym i średniowiecznym. Różne rodzaje 

potrzeb w społeczeństwie i ich zaspakajanie. Ubóstwo jako sposób na życie (Św. 
Franciszek). Św. Jadwiga  i św. Elżbieta – wzorce działalności dobroczynnej w okresie 
średniowiecza. Reformacja wobec problemu ubóstwa. Szpitale (hospicja) wiejskie. 
Reforma soborowa wobec problemu ubóstwa. Zakony i zgromadzenia zakonne w służbie 
potrzebujących. Św. Wincenty a’Paulo w dziele miłosierdzia chrześcijańskiego. 
Sekularyzacja opieki społecznej. Potrzebujący w dobie przemian gospodarczych i 
ustrojowych (typologia potrzeb). Konferencje św. Wincentego a’ Paulo – organizacja 
katolików świeckich. Związek Caritas – centralizacja i specjalizacja w działalności 
dobroczynnej.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
14 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
61 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Lektura zadanych tekstów; przygotowanie pracy pisemnej 

literatura 
obowiązkowa 

W. Myszor, Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23/24 (1990-1991), s. 193-201; 
J. Myszor, Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji 
katowickiej, Katowice  2009. 

literatura Ewa Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności 
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uzupełniająca organizacji społecznych, Warszawa 2000.  
 

adres strony 
www zajęć 

www.silesia.edu.pl/slask 
www.encyklo.pl 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

praca pisemna r2_20_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny Znajomość zadanej lektury, przedstawienie w formie pisemnej pracy cząstkowej i 
końcowej, temat pracay do uzgodnienia z wykładowcą. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Ocena  pracy  pisemnej 

informacje 
dodatkowe 
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