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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Język grecki 2 

Kod modułu: 11-TN-14-GR2 

1. Liczba punktów ECTS: 1 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 
GR2_1 znajomość podstawowych znaczeń wyrazów oraz zjawisk gramatycznych ważnych dla teologii TMA_W03 2 

GR2_2 
umiejętność tłumaczenia i analizy gramatycznej prostych tekstów narracyjnych Nowego Testamentu, zawierających formy 
deklinacyjne i formy czasów gramatycznych: teraźniejszego, aorystu, niedokonanego i przyszłego oraz ilustrujących najbardziej 
znaczące dla egzegezy biblijnej zjawiska syntaktyczne i stylistyczne 

TMA_U19 
TMA_W16 

2 
2 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Język grecki 2 przygotowuje studentów do wykorzystania poszerzonych wiadomości z morfologii i składni oraz słownictwa greki biblijnej w 

zakresie odpowiadającym następującym działom tej odmiany języka: fonetyka i ortografia; deklinacje rzeczowników, przymiotników i zaimków; 
koniugacje (oprócz perfektum i optatiwu); przyimki i zaimki; złożone związki frazeologiczne i zdania; słownictwo towarzyszące wyjaśnieniom 
gramatycznym; typowe dla greki biblijnej zjawiska składniowe i cechy stylu. 

Wymagania 
wstępne modułu 

Efekty kształcenia modułu Język grecki 1 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
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kod nazwa (typ) sposobu 

weryfikacji 
opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

GR2_w_1 sprawdziany w formie 
pisemnej 
 

przynajmniej trzy w semestrze pisemne sprawdziany umiejętności 
rozpoznawania znaczenia słów, analizowania form gramatycznych oraz 
tłumaczenia tekstów 

GR2_1, GR2_2 

GR2_w_2 ocena wykonania w 
formie ustnej zadań 
realizowanych podczas 
ćwiczeń 

prowadzący ocenia poziom przygotowania na ćwiczenia na podstawie 
aktywności uczestników w zadaniach realizowanych w formie ustnej 
podczas ćwiczeń 

GR2_2 

 

 

5.b Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie niestacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

GR2_fns_1 
 

ćwiczenia weryfikacja w formie ustnej i 
pisemnej umiejętności w 
zakresie odpowiadającym 
wymaganiom określonym na 
poprzednich ćwiczeniach; 
przedstawienie i omówienie 
nowego słownictwa i zjawisk 
gramatycznych; wykorzystanie 
nabytej wiedzy w tłumaczeniu 
i analizie gramatycznej 
tekstów zawartych w 
preparacjach; 
wielkość grupy: 10-20 
studentów 

10 pamięciowe opanowanie materiału 
przedstawionego na ćwiczeniach oraz 
jego wykorzystanie w analizie i 
tłumaczeniu 

15 GR2_w_1, 
GR2_w_2 

1 

suma godzin: 10 suma godzin: 15 suma punktów: 1 
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