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Cel przedmiotu /
modułu:

Przedstawienie integralnej wizji człowieka. W tym celu zostaną zaprezentowane poglądy na temat
człowieka - najpierw na gruncie filozofii, a następnie w świetle Objawienia. Rozważanie różnych ujęć
antropologicznych ma doprowadzić do pełniejszej wizji człowieka, opartej zarówno na wielowiekowej
mądrości filozoficznej, jak i na nauce Bożej, jaką jest Objawienie.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć metafizycznych, jak: materia, forma, ciało, duch, substancja,
subsystencja oraz ogólnego zarysu historii filozofii.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. zna terminologię antropologii filozoficznej i teologicznej

K_W06

2. ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą poglądy na temat
człowieka w przeciągu dziejów

K_W07

H2A_W04,
H2A_W05,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

H2A_W04,
S2A_W05,

3. przedstawia interpretacje tekstów biblijnych na temat
stworzenia człowieka
4. potrafi przedstawić różnice wizji człowieka, jaka wypływa z
filozofii i z teologii

K_U03

H2A_U04,
S2A_U02,
S2A_U03,

K_K01

H2A_K01,
S2A_K01,
S2A_K06,

Umiejętności

5. potrafi wyprowadzić wnioski i ukazać praktyczne
konsekwencje wybranego filozoficznego rozumienia człowieka

Kompetencje społeczne

6. ma świadomość całościowej wizji człowieka, wypływającej z
filozoficznego i teologicznego bogactwa antropologii, co
pomaga bardziej dojrzale kształtować życie indywidualne i
społeczne
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Przedmiot antropologii filozoficznej i teologicznej – różnice

1

2. Filozofia grecka o człowieku

3

3. Wkład chrześcijaństwa w naukę o człowieku

2

4. Antropologiczne poglądy myślicieli średniowiecza

2

5. Antropologia odrodzenia

2

6. Oświeceniowa wizja człowieka

2

7. Człowiek według idealistów filozoficznych

2

8. Materialistyczna koncepcja człowieka

2

9. Antropologia egzystencjalna. Antropologie XX wieku

2

10. Człowiek wobec problemu cierpienia i śmierci

3

11. Antropologia teologiczna: biblijne teksty o stworzeniu człowieka i ich interpretacje

2

12. Obraz i podobieństwo Boże w człowieku

2

13. Chrześcijańska koncepcja małżeństwa

3

14. Personalistyczna wizja człowieka

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia

wykład klasyczny
omówienie wybranych tekstów z dzieł antropologicznych
dialog
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny

1,2,3,4,5,6,

Egzamin pisemny ze znajomości treści wykładów.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

12

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

3

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

30

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

25

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba punktów ECTS

5

