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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
rok akademicki 2016/2017 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

Ocena z wykładu monograficznego jest średnią ważoną: 20% - obecność, 40 % 
aktywność w trakcie semestru i 40% rozmowa weryfikująca na zakończenie 
semestru. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
treści zajęć 1. Określenie specyfiki pojęć: ponowoczesność, świeckość (sekularyzm), liberalizm, 

kultura. 
2. Relacja chrześcijaństwa (Kościoła) do współczesnego świata w oparciu o wybrane 
fragmenty Gaudium et spes  
3. Próba ukazania relacji  
3.1. chrześcijaństwo – kultura ponowoczesna; 
3.2. chrześcijaństwo – kultura świecka; 
3.3. chrześcijaństwo – kultura liberalna. 
4. Podjęcie dialogu ze współczesnym światem – znakiem wiarygodności 
chrześcijaństwa (Kościoła). 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

- student zapoznaje się z zaproponowanymi tekstami; 
- podejmuje próbę zrozumienia złożoności przejawów kultury współczesnego świata; 
- podejmuje próbę oceny współczesnych przejawów kultury w perspektywie 
Objawienia chrześcijańskiego. 
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literatura 
obowiązkowa 

1. St. Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Lublin 2011, (wybrane 
paragrafy) 
2. St. Kowalczyk, Filozofia kultury, Lublin 1996, (wybrane paragrafy) 
3. Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996 (wybrane 
fragmenty) 
4. J. Życiński, Sacrum i kultura, Tarnów 1996: cz. I. Kościół w sercu kultury. 
4. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes 
5. Wybrane teksty ze stron internetowych dotyczące podejmowanej problematyki. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

 MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

- zainteresowanie tematyką kultury, ponowoczesności, świeckości, liberalizmu; 
- zainteresowanie relacjami chrześcijaństwo – współczesny świat; 
- otwarcie na obiektywną, rzetelną i konstruktywną dyskusję. 

kryteria oceny -obecność na zajęciach; 
- przygotowanie proponowanych tekstów na zajęcia; 
- czynny udział w proponowanych pracach. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja dokonuje się w dwóch etapach: 
a) na wyznaczone zajęcia - przygotowanie zaproponowanych krótkich tekstów oraz 
podjęcie dyskusji w oparciu o teksty; 
b) na zakończenie semestru ustna weryfikacja znajomości terminologii wraz z 
próbą zajęcia stanowiska w kontekście podejmowanych zagadnień.  

informacje 
dodatkowe 

 


