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Religioznawstwo
Studia pierwszego stopnia
Poziom 6
Ogólnoakademicki
Licencjat
(obszarów) Kierunek studiów
RELIGIOZNAWSTWO należy do
obszaru kształcenia w
zakresie nauk humanistycznych.
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe lub dziedziny sztuki i Obszar: nauk humanistycznych
dyscypliny artystyczne, do których odnoszą się efekty Dziedzina: nauk humanistycznych
Dyscypliny:
religioznawstwo,
kształcenia dla kierunku studiów:
filozofia
(1) Symbol
(2) Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu religioznawstwa w systemie nauk oraz jego specyfice
przedmiotowej i metodologicznej
zna podstawową terminologię religioznawstwa w języku polskim
ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię subdyscyplin religioznawstwa (historii
religii, socjologii religii, filozofii religii, psychologii religii, etnologii religii, geografii religii)
ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą wybrane teorie wyjaśniające i metody badawcze
subdyscyplin religioznawstwa (historii religii, socjologii religii, filozofii religii, psychologii religii,
etnologii religii, geografii religii)
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych zjawisk religijnych właściwe
dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie religioznawstwa (oraz jego
subdyscyplin)
zna i rozumie podstawowe historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania mające wpływ na
kształtowanie się różnych zjawisk religijnych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i
metod
samodzielnie zdobywa wiedzę
samodzielnie interpretuje tekst
podejmuje i inicjuje proste działania badawcze (indywidualnie oraz w zespole)
poprawnie posługuje się poznaną terminologią, ujęciami teoretycznymi i paradygmatami
badawczymi religioznawstwa (oraz jego subdyscyplin)
samodzielnie rozpoznaje i krytycznie analizuje zjawiska religijne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i
rozwoju zawodowego
jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
trafnie rozpoznaje i właściwie rozwiązuje sporne sytuacje wynikające z różnic światopoglądowych i
kulturowych
rozumie i szanuje różnorodność form życia społecznego ludzi reprezentujących odmienny
światopogląd, kulturę, tradycję, religię

