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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

Sylabus modułu: Moduł monograficzny (11-TS-13-MF) 

Tytuł wykładu: Jésus-Christ comme „l’Infini du sens” pour l’homme contemporain en 
     quête de sens. L’herméneutique théologique de textes choisis de Vatican II 
     et de pensée théologique postconciliaire. 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
rok akademicki 2014/2015 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
treści zajęć 1. Człowiek jako istota chrakteryzująca się witalną potrzebą poszukiwania 

sensu swojej egzystencji. 
2.Hermeneutyczna analiza wybranych tekstów Vaticanum II (Konstytucja 
dogmatyczna o Bożym Objawieniu Dei Verbum, Konstytucja 
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes) 
ukazujących Chrystusa jako nośnika sensu dla człowieka każdej epoki. 
3. Analiza wybranych fragmentów teologii posoborowej (H. de Lubac, R. 
Latourelle, M. Zundel). 
4. Podsumowanie – Jezus Chrystus – szansą w odkrywaniu sensu dla 
człowieka doby ponowoczesnej. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

1. Zapoznanie się z zaproponowanymi tekstami. Podjęcie próby 
tłumaczenia. 
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2. Podjęcie próby zrozumienia i wstępnej analizy francuskiej wersji 
wybranych tekstów soborowych i zaproponowanych francuskich tekstów 
teologii posoborowej. 

literatura 
obowiązkowa 

1. Vaticanum II, Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei 
Verbum; 
2. Vaticanum II, Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce 
temps Gaudium et spes; 
3. H. de Lubac, Dieu se dit dans l’histoire. La Révélation divine, Paris 
1974 ; 
4. R. Latourelle, L’Infini du sens: Jésus-Christ, Québec 2000; 
5. M. Zundel, Un autre regard sur l’homme, Paris 1996 
6. M. Hubaut, Un monde en quête de sens, Paris 2013. 
7. Vatican II comme style. L’herméneutique théologique du Concile, (dir.) 
J. Famerée, Paris 2012. 

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa  kod 
kolokwium ustne MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

1. Znajomość francuskiej terminologii filozoficzno-teologicznej w 
zakresie podejmowanej problematyki. 
2. Umiejętność zrozumienia proponowanych tekstów 
francuskojęzycznych. 
3. Ogólna znajomość treści podejmowanej problematyki wykładu.  

kryteria oceny 1. Obecność na zajęciach. 
2. Otwartość na realizację w/w wymagań merytorycznych.  

przebieg procesu 
weryfikacji 

1. Systematyczna praca na zajęciach (m.in. wcześniejsze zapoznawanie 
się z proponowanymi tekstami) 
2. Kolokwium w oparciu o zaproponowane francuskojęzyczne teksty 
na zakończenie semestru (znajomość terminologii francuskiej i 
umiejętność rozumienia francuskiego tekstu). 

informacje 
dodatkowe 

 

 


