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TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Wykłady  opiera  się  na  refleksji  nad  przeżyciem  religijnym,  przedmiotem  przeżycia  religijnego  i  tym,  co  stanowi  ich,  by  tak  rzec,  oprawę,  tj.
rytuałami,  mitami,  magią  i  instytucjami.  Koncentrują  się  też  na  doktrynach  i  na  racjonalnym  tematyzowaniu  fenomenów  religijnych  i
okołoreligijnych. Studentowi zostaną przedstawione schematy myślenia stosowane w religii (religiach) i wobec niej (nich).

CEL KSZTAŁCENIA
zapoznanie się z panoramą dziejów religii  w świetle refleksji  i  analiz filozoficznych Głównym założeniem jest naturalnie dążenie do pogłębienia
wiedzy studenta – wiedzy zarówno z jej komponentem informacyjnym, jak i erudycyjnym, jak i heurystycznym. Student będzie sprawniej stawiał
pytania  i  problemy  dotyczące  religii.  W  wykłady  będzie  wplatany  element  konwersatoryjny,  aby  studenci  mieli  okazję  ćwiczyć  dyskutowanie  z
osobą bardziej zaawansowaną w refleksji nad kulturą, szlifować swój styl argumentowania. Tym, co jest szczególnie cenne podczas poszerzania
wiedzy  na  kanwie  wykładów  jest  wydobywanie  na  światło  dzienne  założeń  religii  i  światopoglądu  religijnego  –  umiejętności  badania  założeń
można nauczyć się tylko na gruncie filozofii.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W01+,  H2A_W05+++,  H2A_W07++,  H2A_U01++,  H2A_U02+++,  H2A_U05+,  H2A_U06+,  H2A_U09+,
H2A_U10+, H2A_K01++, H2A_K02++, H2A_K04+, H2A_K05++, H2A_K06+, S2A_W06+++, S2A_W09+
Symbole  efektów  kierunkowych  K2_W01+++,  K2_W02+,  K2_W05++,  K2_W06+++,  K2_W10+,  K2_W16+,  K2_W18+,  K2_U01+,  K2_U03++,
K2_U04++, K2_U06+, K2_U07+, K2_U10+, K2_U14+, K2_K01++, K2_K02++, K2_K04++, K2_K05+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Zdobycie  ogólnej  wiedzy  na  temat  specyfiki  filozofii  religii,  jej  zakresu  oraz  relacji  z  religioznawstwem  i  teologią.  (K2_W01,  K2_W05,
K2_W06)
W2 - Wiedza o strukturze religii i koncepcjach jej pochodzenia oraz jej relacji z innymi dziedzinami kultury. (K2_W01, K2_W05, K2_W06, K2_W16)
W3  -  Szeroka  wiedza  (zarówno  o  charakterze  ogólnym,  tj.  opatrzoną  refleksją  i  bogatą  siatka  pojęciową,  jaki  i  o  charakterze  szczegółowym)
zdobyta na bazie analizy tekstów podstawowych ksiąg kilku głównych religii i dyskusji. (K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W10, K2_W18)
Umiejętności
U1 - Zdobycie umiejętności myślenia o religii (religiach) w sposób holistyczny - tego uczy filozofia. (K2_U03, K2_U04, K2_U07, K2_U10)
U2 - Student poznaje nie tylko szczegółowe przejawy religii  (bądź religijności)lecz obejmuje myślą powtarzające się, a więc „ogólne” schematy.
Filozofia religii uczy krytycznego myślenia o tych aspektach religii, które są autorytarne. (K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U14)
Kompetencje społeczne
K1 - Rozbudowanie kompetencji dotyczących myślenia o religii.Uwrażliwienie studenta na to, co niosą z sobą religie. (K2_K01, K2_K02, K2_K04,
K2_K05)
K2 - Przygotowany do zajmowania się czy to religią jako całością, czy to elementami religii w codziennym funkcjonowaniu społecznym. (K2_K01,
K2_K02, K2_K04, K2_K06)
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA RELIGII
ECTS: 2 PHILOSOPHY OF RELIGION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Egzamin 1,0 godz.

- Konsultacje 1,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

32,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Praca samodzielna 18,0 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia 10,0 godz.

28,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 60,0 godz.

liczba punktów ECTS = 60,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,07 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,93 punktów ECTS.


