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KFK/ATL1,2    Anglická teologická literatura I,II
                         Peprníková

Program:
Četba, překlad a analýza anglických teologických textů:
Mary C.Grey: “In Search of Sacred”/pohled na svátosti z hlediska současné anglické teoložky,opírající se o výsledky II.vatikánského koncilu./
Prof.Adrio Konig a prof.Marie H.Keane: “Systematic Theology”
/úvod do studia systematické teologie vyučované na univerzitě v Pretorii. Zabývá se rozborem Apoštolského kréda, podrobným výkladem chápání Boha ve třech osobách, a kristologií./
Dr.John Sheen: “God and Intelligence” /úvaha o vztahu člověka a Boha v moderním světě./
Kardinál Basil Hume: “To be a Pilgrim”!/soubor homilií na téma hlavních církevních svátků, mariánské úcty a významu modlitby./

Další texty související s obrazem anglických a amerických institucí církevních a s otázkou spirituality.


Kreditní ohodnocení:  2
Forma výuky: seminář



KFK/A1C,A2C:     Angličtina 1,2
                            Peprníková, Hrbek

Program:
Cílem kurzu je osvojení základů anglické gramatiky,  event. prohloubení znalostí ze střední školy a naučit studenty číst odborný teologický text, poslouchat teologické přednášky a konverzovat o základních kulturních, historických, církevních a teologických tématech.

Kreditní ohodnocení: 3
Forma výuky: cvičení



KFK/IKA:     Intenzívní kurz angličtiny
                     Peprníková,Hrbek

Program:
Cílem kurzu je připravit studenty na závěrečnou zkoušku z jazyka.

Termín konání: srpen/září 2001
Kreditní ohodnocení:  4
Forma výuky: cvičení 


Opakovací kurz angličtiny
Nerealizuje se.


KFK/FTL1,2:    Francouzská teologická literatura I,II
                         Maliňáková

Program:
Četba, překlad a analýza teologických textů:
Henri de Lubac: “Le drame de l´humanisme athée”

Kreditní ohodnocení:  2
Forma výuky: seminář


Francouzština 1,2
Intenzívní kurz francouzštiny

Semináře se pro nedostatek zájemců ve školním roce 2000/2001
nerealizují.



KFK/I1C,I2C:    Italština 1,2
                       Pračkeová

Program:
Cílem kurzu je seznámit studenty, ve většině případech úplné začátečníky, se základy italské gramatiky a postupně začleňovat do výuky jednoduché teologické texty, naučit studenty konverzovat o základních kulturních, historických, církevních, teologických a politických tématech. 

Janešová: Učebnice pro samouky
                 Italská konverzace
Chiuchiú: In italiano / italská gramatika pro cizince, základní konverzační témata a italské reálie./
Giovanni Battaglia: Grammatica italiana per stranieri / cvičení z italské gramatiky, jednoduché texty na různá témata./
Le voci d´Italia /literární i jednoduché odborné texty, konverzační cvičení a lexikální cvičení./ 

Kreditní ohodnocení:  3
Forma výuky:  cvičení


KFK/IP1,2:   Italština pro pokročilé I,II
                   Pračkeová

Program:
Kurz je volným pokračováním kurzu italštiny pro začátečníky, jeho cílem je procvičit a prohloubit znalost italské gramatiky, četba, překlad a analýza italských biblických a teologických textů
Janešová: Italština pro samouky
Silvestrini: Grammatica italiana per stranieri
La Sacra Bibbia
Il Vangelo di Gesú
Gaetano Bonicelli: Percorsi Pastorali

Kreditní ohodnocení:   3
Forma výuky:  cvičení    



KFK/ITL1,2:   Italská teologická literatura I,II
                       Papoušek

Seminář se nerealizuje.


KFK/OKI:   Opakovací kurz italštiny
                      Papoušek

Program:
Cílem je připravit studenty na zkoušku z jazyka.

Kreditní ohodnocení:  4
Forma výuky:  cvičení


KFK/IKI:   Intenzívní kurz italštiny
                 Pračkeová, Papoušek

Program:
Cílem kurzu je připravit studenty na jazykovou zkoušku.

Termín konání: srpen/září 2001
Kreditní ohodnocení:  4
Forma výuky: cvičení
       

KFK/NTL1,2:      Němčina 1,2
                           Hádková, Maliňáková

Program:
Cílem kurzu je procvičit a doplnit znalosti německé gramatiky, naučit studenty číst odborný teologický text, porozumět odborným přednáškám a konverzovat o základních kulturních, teologických a církevních tématech.

Kreditní ohodnocení: 3
Forma výuky: cvičení



KFK/NTL1,2:   Německá teologická literatura
                        Hádková

Program: 
Četba, překlad a analýza německých teologických textů.

Kreditní ohodnocení:  2
Forma výuky: seminář


KFK/OKN:   Opakovací kurz němčiny
                    Maliňáková

Program:
Cílem je připravit studenty k závěrečné zkoušce.

Kreditní ohodnocení:  4
Forma výuky:  cvičení


KFK/IKN:   Intenzívní kurz němčiny
                   Hádková, Maliňáková

Program:
Příprava studentů na jazykovou zkoušku.

Termín konání:  srpen/září 2001
Kreditní ohodnocení:  4
Forma výuky:  cvičení


KFK/RTL1,2:   Ruská teologická literatura 1,2
                        Hádková

Program:
Četba, překlad a analýza ruských teologických textů.

Kreditní ohodnocení:  2
Forma výuky: semináře


Ruština 1,2
Opakovací kurz ruštiny
Intenzívní jazykový kurz ruštiny

Nerealizují se.


KFK/ŠTL1,2:   Španělská teologická literatura
                        Zajícová

Program:
Četba, překlad a analýza španělských teologických textů.
José Ortega y Gasset: “Qué es filosofía?”
Sta. Teresa de Jesús: “Libro de la Vida”,” Libro de las Fundaciones”, etc.
Jon Sobrino: “Jesucristo el Libertador”
Ma. José Arana y María Salas: “Mujeres sacerdotes por qué no…?”
/reflexiones históricas, teológicas y ecuménicas./

Kreditní ohodnocení:   2
Forma výuky:  seminář


KFK/Š1,2C:   Španělština 1,2
                       Zajícová

Program:
Cílem kurzu je seznámit studenty se španělskou gramatikou v rozsahu učebnice pro samouky, naučit studenty číst jednoduché texty a konverzovat o základních tématech.

Kreditní ohodnocení:  3
Forma výuky:  cvičení



KFK/IKŠ:  Intenzívní kurz španělštiny
                 Zajícová

Program:
Příprava studentů na zkoušku.
Prohlubování učiva 1.-24.lekce učebnice pro samouky a nové učivo v rozsahu 25.-30-lekce, poslechová a konverzační cvičení.
Teologické texty.

Kreditní ohodnocení:   4
Forma výuky:  cvičení

Kromě výše uvedených cvičení a jazykových seminářů, sekce moderních jazyků nabízí výuku češtiny pro zahraniční studenty CMTF. Výuku zajišťuje PhDr.Eva Hádková.


Veškeré podrobné informace rádi sdělí vyučující jednotlivých jazyků v konzultačních hodinách.

