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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Religioznawstwo

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

WIŚ IŚ oIS A5 12/13

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

3

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie podstawowych religii świata jako fenomenu kulturowego, ich pochodzenia, form, struktur i funkcji.
Poznanie działów religioznawstwa, jego przedstawicieli, a także obiektów badan. Przedstawienie dziejów relacji
religii z nauka.
Cel 2 Wykształcenie umiejętności prowadzenia dyskursu w warunkach pluralizmu kulturowego oraz krytycznego

Kod archiwizacji: 42A03CCF

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
opisu zjawisk. Nabycie umiejętności budowania pozytywnych relacji wewnątrzgrupowych, niwelowania zachowań ksenofobicznych w realiach współczesnych zróżnicowań.
Cel 3 Doskonalenie kompetencji społecznych opartych na skutecznej interakcji z otoczeniem, postawie tolerancji,
szacunku i otwartości. Doskonalenie kompetencji kulturowych pomagających swobodnie uczestniczyć, uczyć
się oraz wpływać na zmianę treści kultury.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student definiuje podstawowe pojęcia religioznawstwa, obszar badan, dziedziny, wymienia przedstawicieli, różnice i związki z teologia oraz filozofia, opisuje dziedziny i porównuje teorie religioznawcze.
EK2 Wiedza Student zna wybrane religie świata, ich pochodzenie, historie, formy, struktury i funkcje.
EK3 Wiedza Student zna dzieje relacji religia - nauka.
EK4 Umiejętności Student potrafi wskazać krytycznie charakterystykę religioznawstwa. Student dyskutuje w grupie nt. form, struktury i funkcji religii oraz relacji nauka - religia.
EK5 Kompetencje społeczne Student myśli i działa refleksyjnie, kreatywnie. Student reprezentuje postawę
otwartości i tolerancji na różnorodność (w tym kulturowa), umie budować więzi i porozumienie.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wstęp do religioznawstwa. Działy religioznawstwa. Twórcy.

2

W2

Teorie i szkoły religioznawcze.

2

W3

Określenia i definicje religii. Geneza religii. Funkcje i struktura religii.

2

W4

Religie prehistoryczne.

4

W5

Religie świata starożytnego.

2

W6

W kolebce największych religii świata. Azja południowa: hinduizm, buddyzm.

4

W7

Azja zachodnia i największe monoteizmy: judaizm, islam, chrześcijaństwo.

6

W8

Azja wschodnia. Religie Chin. Taoizm i Konfucjanizm. Religie Japonii. Shinto
i buddyzm japoński.

4

W9

Nowe ruchy religijne. Pseudoreligie, antyreligie.

2

W10

Dzieje relacji religia nauka.

2
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Wykłady
N4 Konsultacje
N5 Praca w grupach

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

0
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena formułujaca to praca w zespole nad studium przypadku. Ocena podsumowujaca ma postac kolokwium
składajacego sie z czesci testowej i opisowej. Ocena koncowa to srednia ocen F1 i P1.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych definicji religioznawstwa.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe definicje religioznawstwa.
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Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe definicje religioznawstwa oraz definiuje obszar badan
religioznawstwa.

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe definicje religioznawstwa oraz definiuje obszar badan
i dziedziny religioznawstwa, zna twórców.

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe definicje religioznawstwa oraz definiuje obszar badan,
dziedziny oraz teorie religioznawstwa, zna twórców.

Na ocenę 5.0

Student posiada krytyczna i analityczna wiedzę nt. podstawowych definicji
religioznawstwa, obszaru badan, dziedzin, teorii i twórców.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna podziałów religii świata, czasów i miejsc ich istnienia.

Na ocenę 3.0

Student zna podziały religii świata, czasy i miejsca ich istnienia.

Na ocenę 3.5

Student zna podziały religii świata, czasy i miejsca ich istnienia oraz pochodzenie.

Na ocenę 4.0

Student zna podziały religii świata, czasy i miejsca ich istnienia, pochodzenie
a także formy.

Na ocenę 4.5

Student zna podziały religii świata, czasy i miejsca ich istnienia, pochodzenie
a także formy, struktury i funkcje.

Na ocenę 5.0

Student posiada krytyczna i analityczna wiedzę nt. klasyfikacji religii, czasów
i miejsc ich istnienia, ich pochodzenia, form, struktur i funkcji.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie definiuje pary pojęć religia nauka.

Na ocenę 3.0

Student definiuje parę pojęć religia nauka.

Na ocenę 3.5

Student definiuje parę pojęć religia nauka oraz wiara wiedza.

Na ocenę 4.0

Student zna dzieje relacji religia nauka, definiuje pary pojęć religia nauka oraz
wiara wiedza.

Na ocenę 4.5

Student zna dzieje relacji religia nauka, definiuje pary pojęć religia nauka oraz
wiara wiedza a także opisuje obecny stan relacji.

Na ocenę 5.0

Student zna dzieje relacji religia nauka, krytycznie analizuje zagadnienie
filozoficznych dowodów na istnienie Boga, definiuje pary pojęć religia nauka oraz
wiara wiedza a także opisuje obecny stan relacji.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wskazać genezy religioznawstwa oraz zdefiniować religii.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wskazać genezę religioznawstwa oraz podać definicje jedno
i wieloaspektowe religii.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wskazać genezę religioznawstwa, wskazać różnicę z teologią
i filozofią oraz podać definicje jedno i wieloaspektowe religii.
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Na ocenę 4.0

Student potrafi wskazać genezę religioznawstwa, wskazać różnice z teologią
i filozofią oraz podać definicje jedno i wieloaspektowe religii. Student bierze
udział w dyskusji grupowej nt. form, struktury i funkcji religii.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wskazać genezę religioznawstwa, wskazać różnicę z teologią
i filozofią, opisać dziedziny i porównać teorie religioznawcze oraz podać definicje
jedno i wieloaspektowe religii. Student dyskutuje z zaangażowaniem w grupie nt.
form, struktury i funkcji religii.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wskazać genezę religioznawstwa, wskazać różnice z teologią
i filozofią, opisać dziedziny i porównać teorie religioznawcze oraz podać definicje
jedno i wieloaspektowe religii. Student dyskutuje przekonująco w grupie nt. form,
struktury i funkcji religii, wpływając na zmianę poglądów innych uczestników.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie bierze udziału w grupowych analizach case study.

Na ocenę 3.0

Student bierze udział w analizach grupowych case study.

Na ocenę 3.5

Student bierze udział w analizach grupowych case study. Potrafi formułować
wypowiedzi krytyczne, jest tolerancyjny na odmienne poglądy.

Na ocenę 4.0

Student bierze udział w analizach grupowych case study. Potrafi formułować
wypowiedzi krytyczne, dyskutować. Jest tolerancyjny na odmienne poglądy
i świadomy wywierania swoją postawą wpływu na otoczenie. Umie budować
porozumienie.

Na ocenę 4.5

Student bierze udział w analizach grupowych case study. Potrafi formułować
wypowiedzi krytyczne, dyskutować. Jest tolerancyjny na odmienne poglądy
i świadomy wywierania swoja postawa wpływu na otoczenie. Umie budować
porozumienie. Różnorodność postrzega jako szanse.

Na ocenę 5.0

Student bierze udział w analizach grupowych case study. Potrafi formułować
wypowiedzi krytyczne, dyskutować. Jest tolerancyjny na odmienne poglądy
i świadomy wywierania swoja postawa wpływu na otoczenie. Umie budować
porozumienie. Różnorodność postrzega jako szanse. Twórczo rozwiązuje
problemy, jest w grupie liderem zmian.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_K09

Cel 1

W1 W2

N1 N2 N3 N4

P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

K_K09

Cel 1

W3 W4 W5 W6
W7 W8 W9

N1 N2 N3 N4

P1

EK3

K_K09

Cel 1

W10

N1 N2 N3 N4

P1

EK4

K_K09

Cel 2

W4 W5 W6 W7
W8 W9

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1

EK5

K_K09

Cel 3

W4 W5 W6 W7
W8 W9

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1
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Wykaz literatury
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Literatura uzupełniająca
[1 ] red. T. Gadacz, B. Milerski — Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa, 2001, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab., prof. PK Eugeniusz Szumakowicz (kontakt: e.szumakowicz@upcpoczta.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Ewa Bryła (kontakt: ebryla@pk.edu.pl)
2 dr hab. Jacek Jaśtal (kontakt: jjastal@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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