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 Załącznik nr 5a do Zarządzenia nr 38a/2011/2012 z dnia 10  lipca 2012 r. 
 

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE 

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA 
 

01. Kierunek studiów oraz jednostka prowadząca moduł  
Rok akademicki: 2013/2014 

Kierunek studiów: Pedagogika 
Specjalność / specjalności:  

Profil studiów: � profil ogólnoakademicki  
� profil praktyczny 

 

Forma studiów: � studia stacjonarne 
� studia niestacjonarne 

 

Poziom studiów: � studia pierwszego stopnia 
� studia drugiego stopnia 

 

  
Wydział: Pedagogiczny 
Instytut: Nauk o Wychowaniu 

 
 

02. Moduł Kształcenia  
Nazwa modułu: HISTORIA JEZUITÓW I PEDAGOGIA IGNACJAŃSKA 
Język modułu: POLSKI 
Nazwa modułu: 

w języku angielskim: 
History of the Jesuits and Ignatian Pedagogy 

Uczelniany kod modułu: INW-Pe-HIS-601 

Kategoria modułu: 
(zaznaczyć właściwe) 

 

� moduł obligatoryjny 
� moduł fakultatywny  

� moduły ogólnouczelniane  
� moduł „Praca dyplomowa” 
� moduły kierunkowe  
� moduły specjalnościowe i specjalizacyjne 
� moduły swobodnego wyboru  
� moduł „Praktyka zawodowa” 
� moduły uzupełniające  

� nauki podstawowe  
� nauki inne 

Liczba punktów ECTS: 3 
Kod dziedziny w systemie 

ECTS: 
 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

 

Sposób realizacji zajęć:  
(zaznaczyć właściwe) 

� zajęcia tradycyjne (np. audytoryjne, tablicowe, konwersatoryjne)  
� zajęcia on-line (blended learning oraz e-learning, m-learning)  
� zajęcia terenowe (np. praktyki, wizyty studyjne)  

 
03. Koordynator modułu i osoby prowadzące kurs 

Koordynator modułu 
(osoba odpowiedzialna za 
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Kartę): 
Osoby  

prowadzące 
moduł: 

Wykład: dr Janusz Mółka SJ 

Ćwiczenia: dr Janusz Mółka SJ 

 
04. Rozliczenie godzinowo-punktowe    

Forma zajęć: Wykłady 
(W) 

Ćwiczenia, 
Lektorat 

 (Ć) 

Konwersatorium 
 (K) 

Seminarium 
(S) 

Zajecia praktyczne 
(warsztaty, Trening, 

Laboratorium 
Komputerowe, 

projekt, praktyka) 
(P) 

Razem 

Liczba godzin 
kontaktowych (a): 15 15    30 

Liczba godzin kontaktowych w formie konsultacji (b):  1 
Liczba godzin kontaktowych ogółem (c = a+b) 31 
Liczba godzin bezkontaktowych (d): 44 
Łączna liczba godzin (suma) (e = c + d):  75 
Procentowy stosunek liczby  godzin kontaktowych ogółem do łącznej liczby godzin  
(f = c/e * 100 [%]): 41 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:  
(Uwaga: 1 punkt ECTS można przyznać za 25 h pracy przeciętnego studenta) 3 

 
 

05. Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS (tzw. Bilans ECTS)  

Forma aktywności 

Średnia liczba godzin 
przeznaczona na 

zrealizowane 
aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  31 
-udział w wykładach 15 
-udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, seminariach, laboratoriach 15 
-konsultacje („przeciętnego” studenta z prowadzącym) 1 
Samodzielna praca studenta (godziny bez udziału nauczyciela akademickiego), w 
tym:   

44 

-przygotowanie się do zajęć (w tym studiowanie zalecanej literatury)   
-przygotowanie się do kolokwiów   
-przygotowanie się do egzaminu pisemnego/ustnego z przedmiotu   
-przygotowanie raportu, sprawozdania    
-przygotowanie prezentacji   
-przygotowanie dyskusji   
-przygotowanie eseju  
-przygotowanie projektu pisemnego lub ustnego (innego niż powyżej)   
-inne niż powyżej, jakie? …………………………………………………………………………………  
Łączna suma godzin kontaktowych oraz bezkontaktowych (pracy własnej 
studenta):  

75 
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06. Opis modułu Kształcenia / kursu akademickiego      
Skrócony opis  

modułu / kursu: 
Przekaz informacji na temat historii zakonu jezuitów i rozwoju szkolnictwa. 
Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pedagogiki ignacjańskiej, założeniami i 
perspektywą. Nabywanie umiejętności zastosowania elementów i 
charakterystycznych wartości pedagogii ignacjańskiej w rzeczywistości szkolno-
wychowawczej. Kształtowanie myślenia pedagogicznego w oparciu o pedagogię 
ignacjańską w kontekście współczesnego myślenia o wychowaniu. 

 

Course summary:  Information on the history of the Jesuits and the development of education. Getting 
to know the characteristic features of Ignatian pedagogy, assumptions and 
perspective. Acquisition of the ability to apply the elements and the characteristic 
values of Ignatian pedagogy, in educational reality. Development of pedagogical 
thinking based on the Ignatian pedagogy in the context of contemporary thinking 
about education. 

 

 
07. Wymagania wstępne  
Moduły wprowadzające Zaliczenie przedmiotów: pedagogika ogólna, teoretyczne podstawy 

wychowania 
Inne wymagania:  

 
 

08. Efekty Kształcenia 
Wiedza: EK1:  

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat historii jezuitów, rozwoju 
szkolnictwa oraz pedagogii ignacjańskiej na tle współczesnych kierunków 
pedagogiki, rozumie jej kulturowe i historyczne uwarunkowania.  
EK2:  
Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania, uczenia się i nauczania oraz 
innych procesach edukacyjnych w perspektywie pedagogiki ignacjańskiej.  

 

Umiejętności: 
 

EK3: 
Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w 
celu analizowania i podejmowania działań praktycznych na podstawie założeń i 
celów pedagogiki ignacjańskiej.  
EK4: 
Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, 
wątpliwości, sugestii, argumentacji, kierując się przy tym zasadami etycznymi i 
wartościami promowanymi przez pedagogię ignacjańską. 

 

Kompetencje 
społeczne: 
(Postawy) 

EK5: 
Student posiada pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy,  umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego oraz 
realizowania ignajcańskiej zasady „magis”.  
EK6:  
Posiada umiejętność pracy w zespole, jest przygotowany do organizacji i 
prowadzenia instytucji publicznych w procesie integracji społecznej. Potrafi być 
liderem oraz realizować wartości ignacjańskie w konkretnej sytuacji edukacyjnej. 

 

09. Treści kształcenia (treści programowe)  
Lp. Tematyka zajęć i odpowiadająca im forma zajęć Liczba godzin 
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Opis szczegółowy bloków tematycznych  (W) (Ć) (K) (S) (P) 

T01 Doświadczenia Ignacego a szkolnictwo jezuickie. 2     
T02 Historia zakonu jezuitów na tle rozwój szkolnictwa. 2     
T03 Ratio studiorum a współczesny model wychowania. 2     
T04 Analiza dokumentu: Charakterystyczne cechy jezuickiego 

wychowania. 
2     

T05 Paradygmat pedagogiki ignacjańskiej. 2     
T06 Udział w edukacji polskich jezuitów i świeckich współpracowników w 

ostatnich dziesięcioleciach. 
2     

T07 Model pedagogii ignacjańskiej wobec współczesnej sytuacji szkolno-
wychowawczej. 

3     

T08 Refleksje Ignacego Loyoli a doświadczenie wychowawcze.  2    
T09 Inspiracje pedagogiczne i wychowawcze w charakterystycznych 

cechach (słowach-kluczach) ignacjańskiego charyzmatu. 
 2    

T10 Wychowawcze implikacje w dokumencie Charakterystyczne cechy 
jezuickiego wychowania. 

 2    

T11 Model wychowania w świetle dokumentu Pedagogia ignacjańska. 
Podejście praktyczne - scenariusz zajęć wychowawczych. 

 4    

T12 Pedagogika ignacjańska w praktyce wychowawczej.  3    
T13 Profil absolwenta placówki ignacjańskiej i miejsce wychowawcy w 

kontekście pedagogiki ignacjańskiej. 
 2    

T14       
T15       
T16       
T17       
T18       
T19       
T20       
T21       
T22       
T23       
T24       
T25       

 

10. Metody i środki dydaktyczne 
Metody nauczania: Klasyczny wykład podający; prezentacje multimedialne; „artykuł prasowy”, 

„rybi szkielet” itp.  
  

Środki dydaktyczne:   Analiza literatury; praca grupowa i indywidualna z tekstami dotyczącymi 
historii szkolnictwa jezuickiego, teksty dokumentów pedagogiki ignacjańskiej, 
teksty drukowane, projektor, laptop. 
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11. Sposoby oceny i kryteria zaliczenia modułu 
Status formalny zaliczenia:  

(zaznaczyć właściwe) 
� ocena końcowa  
� zaliczenie bez oceny  

Oceny cząstkowe  
(oceny formujące): 

kolokwium w formie pisemnej  
prezentacja 
recenzja artykułu naukowego 
ćwiczenia przedmiotowe (aktywność studenta) 

Zasady wyliczenia oceny 
końcowej na podstawie 

ocen cząstkowych 
(ocena końcowa): 

egzamin końcowy: forma (do wyboru) pisemna – ustna:  
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych 

 
Kryteria oceny końcowej 

Na ocenę 2.0 
Brak podstawowych wiadomości dotyczących życia Ignacego Loyoli i historii jezuitów 
oraz założeń paradygmatu pedagogiki ignacjańskiej. Brak umiejętności zastosowania 
jezuickiego modelu wychowania w praktyce pedagogicznej. 

 

Na ocenę 3.0 
55% - 65 %: Student zna życie i aktywność Ignacego Loyoli w odniesieniu do 
działalności wychowawczej. Wskaże najważniejsze daty i fakty z historii zakonu 
jezuitów. Wymieni główne elementy modelu pedagogii ignacjańskiej.   

 

Na ocenę 3.5 
66% - 71 %: Zna doświadczenia i przemyślenia życiowe Ignacego Loyoli w 
perspektywie szkolnictwa jezuickiego. Wymieni i scharakteryzuje elementy modelu 
pedagogii ignacjańskiej.   

 

Na ocenę 4.0 

72% - 84 %: Wyjaśni genezę opracowania i strukturę Ratio studiorum w świetle 
współczesnych wyzwań pedagogicznych. Opisze fakty rozwoju szkolnictwa i historii 
jezuitów. Analizuje elementy modelu pedagogii ignacjańskiej oraz charakterystyczne 
cechy jezuickiego wychowania. 

 

Na ocenę 4.5 

85% - 90 %: Charakteryzuje elementy modelu pedagogii ignacjańskiej oraz cechy 
jezuickiego wychowania na tle wydarzeń historycznych. Zna źródła i pespektywa 
kształcenia i wychowania w kontekście paradygmatu pedagogiki ignacjańskiej. 
Potrafi łączyć i zastosować wiedzę na temat modelu wychowania ignacjańskiego w 
praktyce wychowawczej. 

 

Na ocenę 5.0 

91% - 100 %: Przedstawi wnikliwie uwarunkowania działalności zakonu jezuitów w 
odniesieniu do rozwoju szkolnictwa. Wyjaśni inspiracje pedagogiczne w 
charakterystycznych cechach wychowania ignacjańskiego w świetle współczesnej 
sytuacji szkolno-wychowawczej. Opisze profil wychowanka oraz miejsce i rolę 
wychowawcy w oparciu o proponowane wartości pedagogii ignacjańskiej z 
odniesieniem i zastosowaniem do konkretnej sytuacji edukacyjnej. 

 

 

12. Macierz realizacji modułu 

Efekt 
Kształcenia 

(dla modułu) 

Odniesienie danego efektu 
Kształcenia modułu do 
szczegółowych efektów 

zdefiniowanych dla 
programu studiów (tzw. 
efektów kierunkowych) 

Siła, z jaką przyjęty efekt 
kształcenia (modułowy) 

realizuje efekty 
zdefiniowane dla kierunku 

(kierunkowe) 
(+), (++), (+++) 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

(należy uzupełnić w oparciu o 
pkt. 11 „Sposoby oceny i 

kryteria zaliczenia modułu) 

EK1 Student ma uporządkowaną 
wiedzę na temat pedagogiki 
ignacjańskiej w świetle 
współczesnych kierunkach 
pedagogiki, rozumie jej 

 
++ 

ćwiczenia przedmiotowe 
(aktywność studenta) 
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kulturowe i historyczne 
uwarunkowania; 

EK2 ma uporządkowaną wiedzę 
na temat wychowania, 
uczenia się i nauczania oraz 
innych procesach 
edukacyjnych w 
perspektywie pedagogiki 
ignacjańskiej; 

 
+ 

recenzja artykułu 
naukowego, 
kolokwium w formie 
pisemnej, 
ćwiczenia przedmiotowe 

(aktywność studenta) 

EK3 potrafi sprawnie posługiwać 
się faktami z historii zakonu 
jezuitów oraz wybranymi 
określeniami i pojęciami z 
zakresu analizowania i 
podejmowania działań 
praktycznych na podstawie 
założeń i celów pedagogii 
ignacjańskiej;  

 
+++ 

recenzja artykułu 
naukowego, 
kolokwium w formie 
pisemnej, 
ćwiczenia przedmiotowe 

(aktywność studenta) 

EK4 posiada pogłębione 
umiejętności prezentowania 
własnych pomysłów, 
wątpliwości, sugestii, 
argumentacji, kierując się 
przy tym zasadami etycznymi 
i wartościami promowanymi 
przez pedagogię ignacjańską;  

 
++ 

prezentacja 
ćwiczenia przedmiotowe 

(aktywność studenta) 

EK5 posiada pogłębioną 
świadomość poziomu swojej 
wiedzy i  umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego 
rozwoju osobistego, 
społecznego i zawodowego 
oraz realizowania 
ignajcańskiej zasady „magis”;  

 
+++ 

prezentacja 
ćwiczenia przedmiotowe 

(aktywność studenta) 

EK6 posiada umiejętność pracy w 
zespole, jest przygotowany 
do organizacji i prowadzenia 
instytucji publicznych w 
procesie integracji 
społecznej; potrafi być 
liderem oraz realizować 
wartości ignacjańskie w 
konkretnej sytuacji 
edukacyjnej. 

 
++ 

prezentacja 
ćwiczenia przedmiotowe 

(aktywność studenta) 

 

13. Literatura przedmiotu 
Literatura 

podstawowa: 
 

Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyd. WAM, Kraków 2006. 
Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, red. W. 
Pasierbek, Wyd. WAM, Kraków 2008. 
Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, red. A. Królikowska, Wyd. 
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Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wyd. WAM, Kraków 
2010. 
O`Malley, J.W., Pierwsi Jezuici, Kraków 1999. 
Bieś A. P. SJ, Dybowska E., Grzebień L. SJ, Pedagogia jezuitów (ignacjańska) 
[Towarzystwa Jezusowego], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. 
Historia i współczesność, t.1, red. J. Kostkiewicz, Impuls, Kraków 2012, s. 61-100. 

Literatura 
uzupełniająca: 

 

Schiavone P., Czy można żyć bez uczuć?, Kraków 2009. 
Dybowska E., Wychowawcze towarzyszenie młodym ludziom inspirowane 
pedagogiką ignacjańską, w: Młodzież wobec ponowoczesności, red. M. Duda, WN 
PAT, Kraków 2009, s. 111–125. 
Inglot M., Założenia Ratio studiorum (1599) i Charakterystycznych cech 
jezuickiego wychowania (1986), w: Pedagogika wiary, red. naukowa A. Hajduk SJ, 
J. Mółka SJ, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 85-96. 
Steczek B., Charakterystyczne rysy duchowości ignacjańskiej – inspiracja rozwoju 
człowieka, w: Pedagogika wiary, dz. cyt., s. 73-84. 
Żmudziński W., Jak wychować dojrzałego ucznia, „Psychologia w szkole” 3 (2006) 
4 s. 113-124. 
Mółka J., Koncepcja wychowawcza ks. Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945), 
Wyd. WAM, Kraków 2004. 
Bednarski S., Upadek i odrodzenie Szkół Jezuickich w Polsce. Studium z dziejów 
kultury i szkolnictwa polskiego, Wyd. WAM, Kraków 2003 (pierwsze wyd. Kraków 
1933). 
Dalmases de C., Ignacy Loyola. Życie i dzieło, Kraków 2002. 
Duminuco, V.J SJ, Nowe Ratio na nowe millennium?, „Horyzonty Wychowania” 
1/2002(1), s. 209-228.  
Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, wybór i oprac. ks. J. Paszenda, Kraków 
1994. 
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Zatwierdzenie Karty Modułu Kształcenia do realizacji: 
 
Kraków, dnia      

(miejscowość, data)  (podpis koordynatora modułu)  (podpis dziekana) 
 

Przyjmuję do realizacji: 
 
 

(data i podpisy wszystkich prowadzących moduł w danym roku akademickim) 
 


