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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
rok akademicki 2015/2016 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

 

informacje 
dodatkowe 

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z 
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Sławomir Zieliński 
treści zajęć 1. Introduction (Principes de la Révélation chrétienne) 

2. L’expérience du silence de Dieu. 
3. Un Dieu gui parle. 
      3.1. Dieu écrit une histoire. 
      3.2. Le Christ comme Parole de Dieu. 
4. La Bible comme livre des questions. 
5. L’obscure parole de la mort de Dieu. 
6. Conclusion : L’avenir du christianisme face au défi du pluralisme culturel et 
religieux.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

- student zapoznaje się z zaproponowanymi tekstami francuskimi;  
- przygotowuje wstępne tłumaczenie tekstu w oparciu o słownik i sugestie wykładowcy 
- wypisuje wyrażenia i zdania, które według jego oceny są istotne w poznaniu 
podejmowanej problematyki. 

literatura 
obowiązkowa 

C. Geffré, Le christianisme comme religion de l’Evangile, Paris 2013, s. 137-154. 
J. Joblin, Identié chrétienne dans un monde global, multiculturel et pluraliste, 
Gregorianum 2(2012), s. 333-347. 
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F. Guibal, A-Dieu. De la philosophie à la théologie, Paris 2013, s. 83 i nast. 
R. Latourelle, L’Infini du sens: Jésus Christ, Montréal 2000 
Vatican II, Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde « Gaudium et spes ». 
Vatican II, Constitution dogmatique sur la révélation de Dieu « Dei Verbum ».  

literatura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

zaliczenie ustne MF_w_1 
wymagania 
merytoryczne 

- ogólna znajomość języka francuskiego; 
- umiejętność tłumaczenia proponowanych tekstów teologicznych przy pomocy 
słownika; 
- zainteresowanie problematyką objawienia chrześcijańskiego; 
- zainteresowanie rolą chrześcijaństwa w świecie globalizacji, wielokulturowości i 
pluralizmu. 

kryteria oceny - obecność na zajęciach; 
- przygotowanie proponowanych tekstów na zajęcia; 
- czynny udział w proponowanych pracach  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja dokonuje się w dwóch etapach: 
a) na poszczególnych zajęciach (przygotowanie tłumaczenia i podjęcie próby 
rozumienia sensu podejmowanej tematyki teologicznej) 
b) na zakończenie semestru ustna weryfikacja znajomości wyrażeń, słownictwa  
francuskiego w kontekście podejmowanych zagadnień teologicznych.  

informacje 
dodatkowe 

 


