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sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

Zaliczenie z oceną w formie pracy pisemnej wygłoszonej zgodnie z podanym 
harmonogramem; obecność i aktywny udział w wykładach 

informacje 
dodatkowe 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Andrzej Uciecha 
treści zajęć Podstawowe argumenty w polemicznych debatach chrześcijan z Żydami we wczesnym 

chrześcijaństwie; metody argumentacji we wczesnochrześcijańskich syntezach 
antyjudaistycznych; formalno-literackie metody polemiki z dorobkiem kultury 
żydowskiej; Żydzi jako czynnik stymulujący rozwój Kościoła na tle przemian 
religijnych, politycznych, społeczno-kulturowych 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie 
wiedzy z zakresu wskazanych zagadnień podstawowych  

literatura 
obowiązkowa 

Św. Justyn, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, z greckiego tłum. oraz wstępem i 
objaśnieniami opatrzył A. Lisiecki, Poznań 1926; Justyn Męczennik, 1 i 2 apologia, 
Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. i oprac.Leszek Misiarczyk, Warszawa UKSW 2012; 
Orygenes, Przeciw Celsusowi, tłum. oprac. S.Kalinkowski, Warszawa 1986²; 
Jan Chryzostom, Mowy przeciwko  judaizantom i Żydom. Przeciwko Żydom i Hellenom, 
tłum.J.Iluk, Kraków 2007(ŹMT 41); 

literatura 
uzupełniająca 

J.Iluk, Żydowska politeja i kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku, Gdańsk 
2006; 
J. Iluk, Żydowska politeja i Kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku. T. 2: 
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Żydowska antyewangelia: antyczna tradycja i nowożytne trwanie, Gdańsk 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010; 
Późnorzymskie państwo wobec chrześcijańsko-żydowskiego konfliktu, w: Materiały 
Kongresu Religioznawczego, Tyczyn 2005;  
J.Maier, Między Starym a Nowym Testamentem : historia i religia w okresie drugiej 
świątyni, przekł. E.Marszał, J.Zakrzewski, Kraków 2002; 
W.Horbury, Jews and Christians, Edinburgh 1998; 
R.R.Ruether, The Adversus Judaeos Tradition in the Church Fathers: The Exegesis of 
Christian Anti-Judaism,w: Essential Papers on Judaism and Christianity in Conflict: 
From Late Antiquity to the Reformation, ed. Jeremy Cohen, New York 1991, s. 174-189 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Praca pisemna MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Tezy i metody analizy historycznej omawianego zagadnienia w ramach wykładów 

kryteria oceny Zaliczenie z oceną w formie pracy pisemnej na wyznaczony temat wygłoszonej 
zgodnie z podanym harmonogramem 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Według harmonogramu podanego na pierwszych zajęciach przez nauczyciela 
przedmiotu 

informacje 
dodatkowe 

 


