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Ukazanie zdolności i potrzeby świętowania i obrzędowości w życiu rodzinnym - w powiązaniu z wydarzeniami roku
liturgicznego i życiem sakramentalnym, a także z ważnymi momentami życia człowieka w różnych etapach:
dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałego. Kształtowanie świadomości, że zdolność do świętowania i obrzędowość w
rodzinie stanowią istotny czynnik rozwoju życia społecznego i przyczyniają się budowania więzi wspólnotowych.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza w zakresie historii kultury, roku liturgicznego, liturgii, wychowania muzycznego zdobyta w czasie nauki
w szkole średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie roku
liturgicznego i jego związku ze świętowaniem i
obrzędowością w rodzinie

K_W041 EP1

posiada wiedzę o polskich tradycjach rodzinnych K_W042 EP2

rozumie związek pobożności ludowej z liturgią K_W043 EP3

umiejętności

posiada umiejętność łączenia wydarzeń roku
liturgicznego i innych ważnych momentów życia
człowieka z formami świętowania i obrzędowości w
rodzinie, a także pobożnością ludową

K_U041 EP4

umie samodzielnie zdobywać wiedzę na temat
obrzędowości w rodzinie i wprowadzać różne jej formy w
życie

K_U092 EP5

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę łączenia liturgii ze świętowaniem i
obrzędowością w rodzinie, co stanowi ważny wkład w
budowanie życia społecznego, pogłębianie więzi
rodzinnych i pielęgnowanie polskich tradycji rodzinnych

K_K021 EP6

ma świadomość osobistej odpowiedzialności i troski o
różne formy świętowania i obrzędowości w rodzinie i
społeczeństwie

K_K032 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: obrzędowość i świętowanie w rodzinie

Forma zajęć: wykład

31. Antropologiczna zdolność do świętowania 3 0

1/3



22. Liturgia domowa w tradycji Kościoła 3 0

23. Obrzędowość i świętowanie Adwentu i Bożego Narodzenia 3 0

24. Obrzędowość i świętowanie Wielkiego Postu i Wielkanocy 3 0

25. Obrzędowość i świętowanie roku liturgicznego i sakramentów w rodzinie 3 0

26. Polskie tradycje rodzinne 3 0

27. Pobożność ludowa a liturgia 3 0

wykład informacyjny (metoda podająca)
wykład konwersatoryjny (metoda problemowa)
analiza tekstów z dyskusją
prezentacja multimedialna

Metody kształcenia

Ferenc E. (2009): Polskie tradycje rodzinne, Poznań

Nadolski B. (1992): Liturgika. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań

Nowak W. (2000): Zarys liturgii Kościoła domowego, Olsztyn

Wysocki J. (1999): Rytuał Rodzinny, Włocławek

Literatura podstawowa

Ferenc E. (1996): Rok kościelny a polskie tradycje, Poznań

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2003):  Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

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 ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie samodzielnego opracowania wyznaczonego tematu
dotyczącego świętowania i obrzędowości w rodzinie oraz wyniku kolokwium pisemnego obejmującego wiedzę z
zadanej literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 obrzędowość i świętowanie w rodzinie Ważona

3 obrzędowość i świętowanie w rodzinie [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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