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Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z Pismem świętym jako księgą bosko-ludzką i wprowadzenie w zagadnienia
związane z kanonicznością, natchnieniem, prawdą i hermeneutyką biblijną.

Wymagania wstępne:

Nabyte w trakcie nauki religii w szkole wiadomości na temat charakteru religijnego Pisma świętego oraz
wiedza i umiejętności nabyte w trakcie wykładów ze "Wstępu do teologii".
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W01

H2A_W01,

K_W04

H2A_W03,

K_W13

H2A_W06,

3. opisuje podstawowe procedury hermeneutyczne właściwe
interpretacji tekstów biblijnych

K_W15

H2A_W07,

4. analizuje kościelne teksty doktrynalne dotyczące objawienie
Bożego i Pisma św. w Kościele

K_U03

H2A_U02,
S2A_U03,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane z
omawianymi zagadnieniami
Wiedza

Umiejętności

2. charakteryzuje relacje zachodzące pomiędzy objawieniem,
Pismem św., Kościołem

6. krytycznie odnosi się do różnych koncepcji relacji Pisma św. i
nauki
Kompetencje społeczne

K_U04

5. rozróżnia gatunki literackie tekstów biblijnych i odnajduje
analogie z literaturą światową

H2A_U01,
H2A_U02,
H2A_U11,
K_K03

H2A_K01,

K_K10

H2A_K05,

7. stosuje praktycznie w dialogu z wyznawcami innych religii
wiedzę na temat obecności ksiąg świętych we wspólnotach
religijnych
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Słowo Boże a słowo spisane

4

2. Kościół a Pismo święte: kanoniczność

6

3. Bóg objawiający się w Pismach: natchnienie biblijne

6

4. Wprowadzenie do hermeneutyki biblijnej

12

Metody kształcenia

wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
grupowe opracowanie projektu
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

* sprawdzian

1,2,4,

* kolokwium

3,5,7,

* projekt

6,7,

Forma i warunki
zaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru ze
sprawdzianów, kolokwiów i przygotowanych projektów.

Literatura podstawowa

Sobór Watykański II Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum.
Katechizm Kościoła Katolickiego. p. 74-141.
Fitzmyer J. (1997): Pismo duszą teologii. Kraków.
Szlaga J. (red.) (1986): Wstęp ogólny do Pisma Świętego. Poznań – Warszawa.
Literatura uzupełniająca

Benedykt XVI (2010): Adhortacja posynodalna Verbum Domini. Poznań.
Papieska Komisja Biblijna (1994): Interpretacja Pisma świętego w Kościele. Poznań.
Harzęga S. (1998): Biblia w Kościele. Kraków.
Lempa H. (red.) (1997): Biblia w dokumentach Kościoła. Wybór tekstów i komentarz. Wrocław
Lubac H. de (1997): Słowo Boga w historii człowieka. Kraków.
Sesboüé B., Theobald Ch. (2003): Słowo zbawienia. Kraków.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

25

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

