A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
1.2 Kar
Római Katolikus Teológia Kar
1.3 Intézet
Pasztorálteológia Intézet
1.4 Szakterület
Római Katolikus Teológia
1.5 Képzési szint
alapképzés
1.6 Szak / Képesítés
Teológiai licenciátus

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve
Német 4
2.2 Az előadásért felelős tanár neve
–
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve
Diósi Dávid
2.4 Tanulmányi 2018/19 2.5
II. 2.6. Értékelés
év
Félév
módja

kollokvium 2.7 Tantárgy
típusa

alap

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám
2
melyből: 3.2 előadás –
3.3 szeminárium/labor
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás –
3.6 szeminárium/labor
A tanulmányi idő elosztása:
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)
Vizsgák
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma
75
3.8 A félév össz-óraszáma
28
3.9 Kreditszám
3
4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi
4.2 Kompetenciabeli

•
•

nincs
nyelvi alapismeretek

•

–

•

tábla, CD-hanglemez, laptop, vetítő, iternetkapcsolat

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás
lebonyolításának feltételei
5.2 A szeminárium / labor
lebonyolításának feltételei

2
28
óra
15
5
10
7
10

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
• német ajkú hívek pasztorációja
•

nyelvismeret

•

német ajkú hívek pasztorációja

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános
célkitűzése
7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései

•

német nyelv ismerete

•

a nyelv megértése, konverzáció

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás

Didaktikai módszerek Megjegyzések

Könyvészet

8.2 Szeminárium / Labor
a kath.net német katolikus honlap híreinek olvasása,
videók megtekintése, valamint ezeknek nyelvi
szempontból való elemzése
Könyvészet

Didaktikai módszerek Megjegyzések
magyarázat

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
• a német anyanyelvű hívek pasztorációja

10. Értékelés
Tevékenység típusa

10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek

10.4 Előadás

‒

10.3 Aránya a végső
jegyben

10.5 Szeminárium / Labor Az elméleti anyag
időszakos ellenőrzés
10 %
(nyelvtan: igeragozás,
félévvégi írásbeli vizsga
35 %
főnevek, melléknevek
deklinálása, prepozíciók,
stb.) ismerete
A gyakorlati rész
időszakos ellenőrzés
10 %
(szövegfordítások)
félévvégi szóbeli vizsga
35 %
ismerete
Interaktív jelenlét
Számontartás
10 %
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
• a közösen elemzett szövegek megértése, lefordítása
10.7 A parciális vizsga (félévközi zárthelyi dolgozat) formája
‒
10.8 A félévi vizsga formája
A félévi vizsga írásbeli formában történik, melyben szerepelnek nyelvtani tételek, a félév során elemzett
szövegek, nem túl nehéz felolvasott szövegek anyanyelvre, valamint könnyebb anyanyelvű szövegek
németre való fordítása.
10.9 A vizsgatételsor ismertetésének legkésőbbi időpontja
• a vizsgaszesszió kezdete
10.10 A szemináriummal kapcsolatos elvárások
• aktív belekapcsolódás az nyelvgyakorlásba és a szövegek fordításába

Kitöltés dátuma

Előadás felelőse

Szeminárium felelőse

2018.04.27.

Dr. habil. Diósi Dávid

Dr. habil. Diósi Dávid

Az intézeti jóváhagyás dátuma

Intézetigazgató

2018.04.28.

Dr. Oláh Zoltán

