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dr PIOTR GONISZEWSKI
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Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do egzegezy Ewangelii synoptycznych. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania nabytej
wiedzy teoretycznej w pracy teologicznej.

Wymagania wstępne:
Posiadanie tekstu Nowego Testamentu; znajomość gramatyki języka polskiego; umiejętność wyszukiwania tekstów
biblijnych w tekście oryginalnym i w tłumaczeniach oraz podstawy języka greckiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wstępne wiadomości o Ewangeliach synoptycznych K_W031 EP1

zna hipotezy tłumaczące chronologię redakcji Ewangelii
synoptycznych K_W042 EP2

umiejętności

posługuje się tekstami oryginalnymi i tłumaczeniami
Ewangelii

K_U02
K_U041 EP3

korzysta z synops, konkordancji i słowników Nowego
Testamentu K_U012 EP4

kompetencje społeczne

jest krytyczny w odniesieniu do popularnych poglądów K_K011 EP5

jest otwarty na nowe horyzonty w kontekście prawd
ewangelicznych K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: egzegeza Nowego Testamentu: wprowadzenie do Ewangelii

Forma zajęć: wykład

41. Etapy redakcji Ewangelii: Działalność Jezusa, nauczanie apostolskie, redakcja Ewangelii 5

32. Rodzaj literacki Ewangelii synoptycznych 5

13. Kwestia synoptyczna i hipotezy ją rozwiązujące 5

24. Ewangelia wg Marka - autor, adresaci i czas redakcji 5

25. Ewangelia wg Mateusza - autor, adresaci i czas redakcji 5

26. Ewangelia wg Łukasza - autor, adresaci i czas redakcji 5

wykład informacyjny
analiza przykładowych tekstówMetody kształcenia
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Bednarz M. (1994): Ewangelie synoptyczne

Kudasiewicz J. (1999): Ewangelie synoptyczne - dzisiaj
Literatura podstawowa

Gądecki S. (1992): Wstęp do Ewangelii synoptycznych

Mędala S. (oprac.) (2006): Ewangelie synoptyczne

Paciorek A. (2001): Ewangelia Galilejska

Rosik M. (2003): Jezus i Jego misja. W kręgu orędzia Ewangelii synoptycznych

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

14Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za określone
działania i prace studenta.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 5

egzegeza Nowego Testamentu: wprowadzenie do Ewangelii
Ważona

5
egzegeza Nowego Testamentu: wprowadzenie do Ewangelii
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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