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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Sylabus części modułu: Moduł monograficzny (11-TS-13-MF)
Tytuł wykładu w języku włoskim: Perché la prima lettera di Giovanni? Testo, teologia e
commento.
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
części modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr Dawid Ledwoń
2016/2017
zimowy
stacjonarne
na podstawie znajomości poruszanych w ramach zajęć treści oraz wskazanych
do opracowania tekstów źródłowych;
zaliczenie w formie ustnej; wymagany język włoski.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
treści zajęć

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
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pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

wykład

kod
MF_fs_1

ks. dr Dawid Ledwoń
Przedstawienie genezy i okoliczności powstania Pierwszego Listu św. Jana.
Omówienie zagadnień literackich i kompozycyjnych, struktury Listu oraz jego teologii.
Komentarz egzegetyczny ze szczególnym odniesieniem do tekstów Augustyna z
Hippony w j. włoskim.
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Lektura Pierwszego Listu św. Jana oraz wskazanych przez wykładowcę krótkich
komentarzy św. Augustyna w języku włoskim; aktywny udział w zajęciach.
Agostino, Commento alla Prima Lettera di Giovanni, Roma 1968.
La Sacra Bibbia, Roma 2008.
Fabris R., Lettere di Giovanni, Roma 2007.
Giurisato G., Struttura e teologia della prima lettera di Giovanni: analisi letteraria e
retorica, commento teologico, Roma 1998.
Lieu J., Bernardini P., Perrera E., La Teologia delle Lettere di Giovanni, Brescia 1993.
Manini F., Retorica biblica, retorica classica e struttura di 1Gv, Rivista biblica 61.1
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(2013), 117-124.
Oniszczuk J., L’amore che crede e discerne (1Gv 4:1-10), Gregorianum 91.1 (2010), s. 127.
Oniszczuk J., La Prima Lettera di Giovanni. La giustizia dei figlii, Bologna 2009.
Oniszczuk J., ''L'amore perfetto scaccia il timore'' (1 GV 4, 18), PSV 63 (2011), s. 145156.
Wszystkie teksty obowiązkowe studenci otrzymują za pośrednictwem wykładowcy.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
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informacje
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zaliczenie pisemne i ustne

kod
MF_w_1

1. Ogólna znajomość języka włoskiego.
2. Umiejętność tłumaczenia proponowanych tekstów z wykorzystaniem słownika.
3. Zainteresowanie teologią pism Janowych.
Ocenie podlega znajomość głównych zagadnień teologicznych, poznanych w
ramach wykładów oraz umiejętność przekładu wskazanych przez wykładowcę
tekstów w j. włoskim.
Student odpowiada na dwa pytania: jedno dotyczy przygotowanych w ramach
zajęć tekstów, a drugie treści wykładu.

