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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
rok akademicki 2016/2017 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

Na ocenę końcową modułu składać się będzie systematyczna praca realizowana 
przez studentów przy wsparciu ze strony wykładowcy przez cały semestr. Będzie 
bowiem sporo takich partii materiału, które studenci będą musieli 
przygotowywać z wykładu na wykład. Ostatecznie zaś zadecyduje o takiej ocenie 
rozmowa przeprowadzona przez wykładowcę z każdym z uczestników modułu 
na ostatnim spotkaniu semestru zimowego. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło 
treści zajęć Il tempo di emergenza liturgica; la dolorsa vicenda dei Lefebvriani; Il pensiero dei 

revisionisti; Confronto su alcune posizioni dei tradizionalisti; No alle assolutizzazioni; 
Per un dialogo sereno 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Il tempo di emergenza liturgica; la dolorsa vicenda dei Lefebvriani; Il pensiero dei revisionisti; 
Confronto su alcune posizioni dei tradizionalisti; No alle assolutizzazioni; Per un dialogo 
sereno 
Praca własna studenta polegać będzie na systematycznym śledzeniu przekazywanej z tygodnia 
na tydzień literatury w języku włoskim, na coraz to doskonalszym zapoznawaniu się z 
dokumentami wprowadzającymi reformę liturgiczną w życie, inspirującymi ją i 
gwarantującymi jej poprawny przebieg oraz zasięg. W przypadku słabszej znajomości 
włoskiego, student będzie mobilizowany do coraz to szybszego przyswajania go sobie i 
poszerzania niezbędnej terminologii. 

literatura 
obowiązkowa 

Podczas prowadzonych w semestrze zimowym zajęć posługiwać się będziemy metodą 
obserwacyjno-analityczną. Przyglądać się będziemy mianowicie procesom przemian, jakie 
zachodzą na polu liturgicznym po Soborze Watykańskim II i jakie są dostrzegalne w 
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praktycznym życiu i działaniu Kościoła. Przeanalizujemy stosowne dokumenty soborowe i 
posoborowe inspirujące i regulujące taką reformę, jak też zastanowimy się nad wysuwanymi 
w ostatnich latach zróżnicowanymi opiniami nt. liturgii sprawowanej dziś przez chrześcijan w 
poszczególnych wspólnotach Kościołów lokalnych, nt. tego, co eksponowane jest jako 
niewątpliwe dobro bijące z omawianej reformy i służące coraz to lepszemu uczestnictwu w 
niej wiernych. Zastanowimy się jednak też nad tym, co artykułowane jest przez niektóre 
środowiska jako nadużycie i nieadekwatne do ducha soboru inspiracje reformatorskie 

iteratura 
uzupełniająca 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

 MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Z merytorycznego punktu widzenia będzie istotną rzeczą to, aby studenci wykazywali 
zainteresowanie przedstawianą podczas wykładu problematyką – i to w języku włoskim. 
Stąd wymagać się też będzie minimalnej znajomości języka włoskiego i silnej woli 
zgłębiania tego języka w miarę postępowania w prowadzonym studium. 

informacje 
dodatkowe 

Na końcową ocenę będzie miała wpływ systematycznie prowadzona i dokumentowana 
przez studentów praca nad proponowanymi dokumentami i tekstami opracowań 
opisujących kwestie związane z historią reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, jak 
też z jej recepcją w poszczególnych środowiskach chrześcijan i wspólnotach parafialnych 


