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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Kim są Europejczycy? Fundamenty cywilizacji europejskiej 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 

 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

Dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem wykładu jest złożona refleksja nad kwestią paradoksalnej tożsamości europejskiej, 

zagadnienie zarówno duchowo- ideowej jedności Europy, jak i różnorodności jej kulturowo-

narodowych idiomów. Na zajęciach wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak „etnos”, „krąg 

cywilizacyjno-kulturowy” czy „państwo narodowe”, przedstawiona zostanie też krótko kulturowa 

historia Europy. Poruszony również zostanie temat jakie konkretne rozwiązania instytucjonalne 

oraz jakie wartości należałoby uznać za typowo europejskie. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student poznaje aksjologiczne i 

etyczne fundamenty kultury i 

cywilizacji europejskiej, potrafi 

wskazać najważniejsze 

historyczne koncepcje dotyczące 

istoty człowieka oraz ocenić ich 

wpływ na rozumienie 

stanowiska człowieka w świecie. 

[SU2] Ocena umiejętności 

analizy informacji 
 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student identyfikuje i określa 

rożne elementy kulturowych 

fundamentów cywilizacji 

europejskiej i determinanty ich 

przemian. 

 

[SK5] Ocena umiejętności 

rozwiązywania problemów 

występujących w praktyce 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student wymienia i opisuje 

kulturowe fundamenty Europy i 

procesy ich kształtowania. 

[SW1] Ocena wiedzy 

faktograficznej 
 

 

Treści przedmiotu 
 

1.Kiedy zaczęła się cywilizacja europejska? 

2.Korzenie cywilizacji europejskiej: greckie pojęcie rozumu. 

3. Korzenie cywilizacji europejskiej: rzymskie pojęcie prawa. 

4. Korzenie cywilizacji europejskiej: chrześcijańskie pojęcie człowieka. 

5. Wieki średnie – pierwsza jedność europejska. 

6. Od Odrodzenia do Oświecenia - druga jedność europejska. 

7. Wiek XIX i XX  - trzecia jedność europejska. 

8. Gzie Europa leży? Granice Europy. 

9. Problem granicy wschodniej. Czy Rosja to Europa? 

10. Ile różnych Europ leży w Europie? 

11. Spór o europejskie wartości. 
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12. Kto jest Europejczykiem i kto o tym rozstrzyga? 

13.Europa i ponowoczesność. 

14. Antropologia ludów i narodów Europy – jedność i różność. 

15. Miejsce Polski w cywilizacji europejskiej. 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 

Nie dotyczy 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Obecność na wykładzie 80% 30% 

Zaliczenie ustne 50% 70% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 Delanty G., Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, 

Warszawa, PWN 1999. 

Europa i co z tego wynika. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. 

Michalski, Warszawa Res Publica 1990. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Poznań Muza 2005.  

Lisak A., O pojęciu Europy, Gdańsk 2011.  

Pomian K., Europa i jej narody, Warszawa PIW 1992. 
 

Adresy eZasobów 
 

https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=7

140&printable=1 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Granice wewnętrzne w Europie - ile mamy Europ w Europie?  
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


