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Cele przedmiotu:
Poznanie modeli małżeństwa i rodziny w Biblii, z uwzględnieniem wymiaru teologicznego, kulturowego, historycznego i
społecznego. Zdobywanie umiejętności wykorzystania biblijnych paradygmatów małżeństwa i rodziny we
współczesnym dyskursie pedagogiczno-społecznym.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z teologii zdobyta w ramach zajęć w szkole średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiedzę na temat modeli małżeństwa i rodziny w
księgach biblijnych

K_W02
K_W041 EP1

ma wiedzę na temat wpływu środowiska religijnego,
historycznego, społecznego i kulturowego na ewolucję
instytucji małżeństwa i rodziny w starożytnym Izraelu i
wczesnym chrześcijaństwie

K_W04
K_W052 EP2

umiejętności

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
różnych paradygmatów małżeństwa i rodziny obecnych
w Biblii jako danych objawienia oraz jednocześnie
wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

K_U071 EP3

posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o
wytworach kultury na podstawie wiedzy biblijnej i
doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań
krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

K_U06
K_U072 EP4

kompetencje społeczne

ma świadomość możliwości krytycznego wykorzystania
biblijnych paradygmatów i modeli małżeństwa i rodziny w
kontekście współczesnego dyskursu naukowego i
społecznego na temat małżeństwa i rodziny

K_K021 EP5

ma świadomość własnej, indywidualnej
odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury,
dziedzictwa chrześcijańskiego

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć
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21. Zagadnienia wstępne i prezentacja tematyki 2 0

82. Małżeństwo i rodzina w księgach historycznych ST 2 0

43. Małżeństwo i rodzina w księgach prorockich ST 2 0

64. Małżeństwo i rodzina w księgach mądrościowych ST 2 0

45. Małżeństwo i rodzina w pismach narratywnych NT 2 0

66. Małżeństwo i rodzina w literaturze epistolarnej NT 2 0

wykład klasyczny, wspólna praca nad wybranymi tekstamiMetody kształcenia

Ehrman B.H. (2014): Nowy Testament. Historyczne wprowadzenie do literatury wczesnochrześcijańskiej, Warszawa

Vaux R. de (2005): Instytucje Starego Testamentu, Poznań

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (dowolne tłumaczenie na język polski)

Literatura podstawowa

Radzik Z. (2018): Emancypantki, KrakówLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

40Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie wyniku egzaminu ustnego. Ocena jest efektem odpowiedzi na zadane w trakcie egzaminu
trzy pytania z zakresu treści wykładów i wskazanej lektury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 małżeństwo i rodzina w Biblii Ważona

2 małżeństwo i rodzina w Biblii [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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