
Uchwala nr 1827
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia kierunku stutlifw religioznawstwo
w zakresie slacjonarnych stutlifw pierwszego stopnia

i prowadzenia tego kierunku przez Wydzial Historyczno-Sociologiczny
oraz okreilenia efektdw kszlulcenia dla kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 11 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek studi6w religioznawst'tvo,

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki, kt6ry prowadzony bgdzie

przez W y dzial Historyczno- S ocj ologiczny, poczqw szy od roku akademickiego
201612017, w formie studi6w stacjonamych.

$2
Senat oke5la efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w religioznawstwo, studia

pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia

stanowi Zalycznik do niniejszej Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Zal4czrik
do Uchwaly nr 1827
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia21 sLyeznia 2016 t.

EF'EKTY KSZTAI,CENIA
dla kicrunku studi6w religioznawstwo

studia pierwszego stopnia - profil 0g6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalccnia

Kierunek studi6w religioznawstwo o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia
w zakresie nauk humanistycznych. Efekty ksztalcenia kierunku religioznawstwo odnosz4
sig do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach: religioznawstwo, historia, filozofia,
przy czym dyscyplina wiodqca to religioznawstwo.

ObiaSnienia oznaczerh:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
HlA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztaicenia w zakesie nauk humanistycznych dla studi6w
pierwszego stopnia
0f, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukohczeniu studiriw pierwszcgo stopnia na kierunku studi6w
re I ig i ozn nw s tw o absolwent:

Odniesienie do
efektdw

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
humanistycznych

WIEDZA

K W()r
ma podstawowq wiedzg o miejscu i znaczeniu religioznawstwa
w systemie nauk humanistycznych i spolecznych orazjego specyfice
przedm iotowej i metodologicznej

H1A WOI
HrA W03

K WO2
zna podstawowq terminologig religioznawczq oraz nauk
z ni4 powi4zanych, w zakresie niezbgdnym do zrozumienia
i opisywania historii i wspolczesno6ci religi i

HIA W02

K W03
zna podstawow4 terrrinologig religioznawcz4 w jgzykach: polskim
i wybranym obcym

HIA W02

K W04 jest 6wiadomy, jakie sq zalo2enia system6w religijnych
HtA W02
HIA W04

K W05
ma uporzqdkowan4 wiedzg na temat podstawowych etapow
rozwoju, podzial6w i przemian zachodz4cych w r62nych religiach

HIA W04

K W06
posiada Swiadomo66 podobieristw i r62nic w podej6ciu
do okreSlonych poj96 i problem6w oraz ich interpretacji w r62nych
systemach religijnych

H1A W02
HIA W04

K W07
ma Swiadorno6d zwi4zk6w zachodz4cycll migdzy religi4 a naukq
i Zyciem czlowieka H lA W05

K W08
wie o powi4zaniaclr religioznawstwa
m.in. histori4, filozofi4, polityk4,
psychologi4

z innymi dziedzinani,
histori4 sztuki, kulturq,

HtA W05
HIA W10

K W09
rozumie i zna podstawowe uwarunkowania zachodzqce migdzy
histori4 religii ijej doktryn4 a sytuacj4 religijn4 we wsp6lczesnym
Swiecie

HIA WO4

H1A W05
HtA W06



K Wl0 ma podstawow4 wiedzg o gl6wnych kierunkach i najwaZniejszych
badaniach oraz najnowszych osi4gnigciach religioznawstwa

HIA W06

KWil ztlz i rozurnie podstawowe metody analizy, interpretacji,
argumentacji i syntezy w badaniach religioznawcrych

HIA WO7

K WI2 wie o tradycyjnych i internetowych 2r6dlacll informacji,
tj. bibliografie, katalogi, naukowe bazy danych

HIA WO4

HIA W07

K Wl3
ma Swiadomodi podstawowych zasad ochrony wlasnoScr
intelektualnej

HIA W08

K Wt4
posiada podstawow4 wiedzg na temat jgzyka i symboli,
oraz przemian w nich zachodz4cych, dla interpretacji iargumentacji
r62nych wytwor6w kultury zwi4zanych z religi4

HIA W0l
HIA W07
HIA W09

K Wt5
ma podstawowq wiedzg o instytucjach religijnych,
ich funkcjonowaniu i wplywach w epokach minionych
i wsn6lczesnvrn Swiecie

H lA W04
HIA W10

K Wl6 ma podstawow4 wiedzg o wybranych instytucjach kulturalnych
i wsp6lczesnym 2yciu kulturalnym

HIA Wl0

K Wl7
zna stanowiska i argumenty wybranych klasycznych autor6w
religijnych na podstawie samodzielnej lektury ich pism

HIA W04

K Wt8 zna za+olerlia metodologiczne wsp6lczesnych nauk
humanistycznych i spolecznych

HIA W05
HIA W07

K Wl9 ma wiedzg dotycz4c4 historyczno6ci i zlo2onoSci kulhrry
oraz jej wytwor6w HIA Wl0

K W20
zna i rozumie historyczny charakter ksztaltowania sig pojg6
ikoncepcji religijnych oraz idei moralnych

HIA W06
H IA WO7
HIA WOg

UMIEJ4TNOSCI

K UOI
potrafi wyszukiwad inforrnacje w zasobach tradycyjnych (biblioteki,
archiwa) i elektronicznvch

HlA UOI
HIA UO3

K UO2
umie znalezione informacje selekcjonowa6, oceni6 i wykorzystad
w spos6b adekwatny do opracowywanych zagadniei

HIA UO3

K UO3
forrnuluje problemy badawcze i przeprowadza ich analizg z Lt?ycrcm
wla(ciwych dla ref igioznawstwa metod i narzgdzi badawczych

HIA UO2

HIA UO3

HIA UO5

K UO4
jest w stanie przeprowadzi| analizg wytwor6w kultury religijnej
z zastosowaniem wlaSciwych metod i uwzglgdnieniem ich kontekstu

HIA UO2

HIA UO5

K UO5
argumentuje i formuluje wnioski wykorzystuj4c wla5ciwe Zr6dla
i literature orzedmiotu

HIA UOI
HIA U()6

K UO6
posiada Lrmiejgtno66 badania problem6w z uwzglgdnienrem
ich interdyscyplinamego kontekstu

H 1A UO4
H IA UO5

K UO7

potrafi opracowa6 i przedstawid wyniki swoich badai w forrnle
pisemnej; zna r62ne formy wypowiedzi pisemnych, zasady
ich konstruowania, etapy imetody pracy nad tekstenr

H1A
HIA
HlA

u02
u03
u08

K UO8

opracowuje i przedstawia wyniki swoich badari w formie ustnej;
zna formy wypowiedzi z zastosowaniem metod tradycyjnych
i multimedialnych, konstruuje sp6jne wypowiedzi wyg)aszane
z parnigci oraz wypowiedzi improwizowane

HIA UO2

HlA UO3

HIA UO9

K UO9

umie wykorzystywat. zdobylq wiedzg w praktyce, poslugiwa6
sig wlaSciw4 terminologi4 nauk humanistycznych w wypowiedziach
ustnych i pisemnych

HIA UO4

HIA UO5

HIA U()8
HIA UO9

K u10
zdobywa samodzielnie zdobywa6 wiedzg i rozwija urniejghrorici
w zakresie nauk humanistycznych HIA UO3

K UII kontaktuje sig z wykorzystaniem r62nych technik i kanal6w
komun ikacyjnych HIA UO7



K UI2
potrafi, w zakresie podstawowym, przygotowa6 kr6tk4 prezentacjg
wybranego problemu religioznawczego i porozumie6 sig w jgzyku
obcvm na ooziomie B2

HIA UO7

HIA U()S

HIA UO9

HIA UIO

KOMPETf,NCJE SPOLECZNf,

K KOI
zna zakres i charakter swoich: wiedzy, umiejgtno5ci
oraz kompetencji personalnych i spolecznych, rozumie potrzebg
ich ci4glego doskonalenia i poglgbiania

HIA KOI

K KO2 potrafi okreSli6 wlasne zainteresowania, dokona6 samooceny HIA KO3

K KO3
umie pracowad w zespolach, bra6 odpowiedzialno:i6 i realizowac
w nich konkretne zadania, puyjmujgc r62ne role, w tym rolg lidera

HIA KO2

HIA KO3

K KO4 rozpoznaje dylematy zwiqzane z wykonywaniern zawodu H IA KO4

K KO5
Stosuje refleksyjne i krytyczne my6lenie w stosunku do otaczaj4cego
co Swiata

HIA KO5

HIA KO6

K KO6

dysponuje umie.jgtno6ciam i spolecznyni, interku lturowym i

i komunikacyjnymi daj4cymi mo2liwoSci szerokiej wsp6lpracy
interpersonalnej w r62nych sektorach

HIA KO2

HIA KO6

K KO7

rna Swiadomoii r62norodno5ci religijnej i kulturowej; dostrzega
przenikanie r62nych kultur i religii we wsp6lczesnym Swiecie;
potrafi byd tolerancyjny iotwarty na odmiennoS6 iwykorzystywai
j4 do tw6rczego rnyrilenia i rozwiqzywania problern6w

HIA KO5

K KO8
wie o etycznych wyrnogach zwi4zanych ze zdobyrvaniem wiedzy
i prac4 naukow4

H IA KO4

K K()g

jest Swiadomy, jakie jest dziedzictwo kulturowe oraz religijne Polski
i r62nych region6w Swiata, a tak2e ich wkladu w mysl
humanistvczna

HIA KO5

K KIO uczestniczy w 2yciu kulturalnyrn, korzystajqc zjego r62nych form HIA KO6

K KII jest krytyczny i otwarty na nowe idee, got6w do zmiany opinii
w Swietle dostgpnych danych i argument6w

HIA KOl

K KI2
samodzielnie podejmuje i inicjuje proste zadania badawcze
oraz przedstgwzigcia o charakterze artystycznym, kulturalnym
i spoleczno-politycznynr

HIA KO3

HIA KO6

K KI3 dostrzega zlozonoit problem6w moralnych, umie zachowad
krytycyzm i samokrytycyzm w sytuacji moralnego konfliktu

HIA KO2

HIA KO4

K KI4
jest odpowiedzialny za wlasne slowa i dzialania, cechuje
go rzetelnosd oraz uczciwosd w dyskusji

HIA KO4


