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WT-nT-dT-III-S-17/18Z
Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z teologii praktycznej (III) - teolingwistyczne aspekty języka
religijnego
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_26

Wydział Teologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznychIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 3 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23 wykład 30 E

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zapoznanie doktorantów z teologicznymi oraz lingwistycznymi aspektami języka religijnego.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu językoznawstwa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

zna teologiczne wyznaczniki języka religijnego SD_W01EP11

wie, jaki jest status języka religijnego z punktu widzenia
językoznawstwa SD_W01EP22

wie, jakie są współczesne problemy związane ze zmianami w
obszarze języka religijnego SD_W02EP33

umiejętności

potrafi różnicować i oceniać teksty religijne z punktu widzenia
kryteriów teologicznych i językoznawczych SD_U02EP41

potrafi zinterpretować teksty kultury posługujące się językiem
religijnym SD_U02EP52

potrafi dokonać krytycznej oceny tekstu ze względu na jego
funkcję językową i teologiczną SD_U02EP63

kompetencje społeczne

jest gotów wziąć udział w debacie publicznej na temat
językowego dyskursu Kościoła SD_K04EP71

jest gotów wykorzystać wiedzę z zakresu teologii języka
religijnego w projektowaniu pastoralnych działań Kościoła SD_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

41. Pojęcie sacrum i profanum 3

42. Język religijny – kryteria językoznawcze 3

43. Język religijny – kryteria teologiczne 3

44. Formy i funkcje wypowiedzi sakralnej 3

25. Język teologii 3

26. Problemy przekładu biblijnego 3

27. Język religijny a popkultura 3
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28. Religijny język ikoniczny 3

49. Bluźnierstwo jako wypowiedź religijna 3

210. Reklama religijna 3

wykład informacyjny, praca z tekstem źródłowym z dyskusją, praca w grupie z analizą przykładów tekstów religijnych
Metody kształcenia

Draguła A. (2012): Copyright na Jezusa. Słowo, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, s. 5-18, Warszawa

Makuchowska M. (1998): Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole

Przybylska R., Przyczyna W. (red.) (2014): Funkcje wypowiedzi religijnych, Tarnów

Zdunkiewicz-Jedynak D. (2006): Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga, Tarnów

Zdunkiewicz-Jedynak D. (red.) (2010): Dyskurs religijny w mediach, Tarnów

Literatura podstawowa

Pankiewicz R. (2009): Sztuka rozmawiania z Bogiem. Modlitwa a teoria komunikacji, Kraków

Przybylska R., Przyczyna W. (red.) (2008): Język katechezy, Tarnów

Sakaguchi A. (2011): Język – mistyka – proroctwo, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia zajęć (w formie egzaminu): pozytywny wynik egzaminu ustnego obejmującego wiedzę z treści
wykładów oraz lektur po uprzednim pozytywnym zaliczeniu eseju i kolokwium pisemnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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