
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Biblia- źródło kultury 

Nazwa w języku angielskim:   Bible – source of culture 

Język wykładowy:  Język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk  

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z recepcją Biblii w 

kulturze ogólnoludzkiej i narodowej w ujęciu historycznym i 

współczesnym 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych 

obszarach badań historycznych. 
K_W01 

W_02 
Zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie 

przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą. 
K_W05 

W_03 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych. K_W10 

W_04 
Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji i ich przydatności w badaniach 

historycznych. 
K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków badań 

historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, 

rodziny, gender history itp 

K_U02 

U_02 
Argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji naukowej, wykorzystując wiedzę i 

własne doświadczenia badawcze, jak też poglądy reprezentantów różnych nurtów 

historiograficznych. 

K_U14 

U_03 
Potrafi określić i ocenić krytycznie stan swojej wiedzy fachowej z uwzględnieniem 

specyfiki danej sfery działalności zawodowej 
K_U20 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w 

sposób etyczny i kulturalny 
K_K02 

K_02 
Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i 

rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno 

humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych 

K_K05 

Forma i typy zajęć:  Wykład – 30 godz.  



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 

1. Kulturotwórcza rola Biblii. 

2. Powstanie Biblii hebrajskiej. 

3. Septuaginta - Biblia świecie greckim 

4. Wulgata-uniwersalny przekaz orędzia biblijnego. 

5.  Apokryfy biblijne. 

6. Biblia w Koranie. 

7. Polskie przekłady biblijne. 

8. Rola Biblii Ks. Jakuba Wujka w polskiej kulturze. 

9. Biblia w literaturze powszechnej i polskiej 

10. Biblia w twórczości Adama Mickiewicza. 

11. Tematyka biblijna w sztuce. 

12. Biblia a środki społecznego przekazu. 

13. Biblia a nauki przyrodnicze. 

14. Wątki biblijne w kulturze ludowej. 

15. Biblia a prawa. 

Literatura podstawowa: 

Biblia a kultura Europy, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź 1992, t. 1-2. 

Krawczyk R.  Biblia – źródło kultury, Siedlce 2017. 

Jelonek T. Biblia w kulturze świata, Kraków 2007. 

Starowiejski M. tradycje biblijne, Biblia w kulturze europejskiej, Kraków 2011. 

Sellier P., Biblia w kulturze zachodu, Warszawa 2012. 

Literatura dodatkowa: 

Krawczyk R., Sprawy ludzkie w Biblii, Siedlce 1986. 

Krawczyk R., Sztuka życia według Biblii, Warszawa 1997. 

Świderkówna A, Rozmowy o Biblii Warasza 1994. 

 Świderkówna A. Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 1996. 

 Świderkówna A, Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2000. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi na podstawie kolokwium ustnego 

Forma i warunki zaliczenia: 

Kolokwium: forma ustna 

Sposób oceniania:  

Znajomość podstawowych zagadnień przedstawionych w czasie wykładu: 3 

Znajomość i rozumienie problematyki wykładu: 4 

Znajomość i rozumienie problematyki w szerszym kontekście historycznym: 5 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie do kolokwium 40 

Przygotowanie do zajęć 50 

Sumaryczne obciążenie studenta 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 


