Îndrumări pentru
redactarea rezumatului
Fiecare lucrare prezentată va consta într-o versiune prescurtată (rezumat) a unei
părți din Constituția pastorală privind Biserica în lumea contemporană Gaudium et
spes a Conciliului Vatican II, indicate în tabelul prezentat la curs și disponibil pe site-ul
facultății, pagina profesorului.
Cele circa 4 pagini ale unei părți vor fi redate pe scurt, în circa 250-300 de cuvinte,
scrise de mână.
Înainte de a începe lucrul, studenții vor comunica profesorului partea aleasă pentru
efectuarea rezumatului (dintre cele rămase libere pe măsura înscrierilor) și vor fi înscriși în tabel; acesta poate fi consultat on-line (www.ftcub.ro/tauwinkl.html).
Un rezumat corect redă ideile principale reformulate cu cuvintele studentului.
Copierea cuvânt cu cuvânt a unor părți din capitol, considerate mai reprezentative,
este greșită și trebuie evitată cu desăvârșire. Nici o propoziție din textul original nu trebuie să fie reprodusă ca atare în rezumat.
Afirmațiile Conciliului trebuie, așadar, parafrazate: se vor folosi cât mai puține cuvinte posibil pentru a reda ideea originală, fără a schimba însă înțelesul.
Pentru a proceda corect, se recomandă citirea unui paragraf sau subcapitol de mai
multe ori, până la înțelegerea deplină și identificarea ideilor principale. În continuare,
lăsând textul original deoparte, se notează termenii cheie și ideile principale, omițând
detaliile mai puțin importante. Aceste idei principale trebuie organizate și prezentate
coerent, fără a reproduce întocmai cuvintele Conciliului (și nici structura frazelor și
propozițiilor acestuia).
Noțiunile și termenii necunoscuți, ca și cuvintele străine, trebuie lămurite, consultându-se dicționare și lucrări de specialitate.
Ulterior, rezumatul trebuie confruntat cu textul original, urmărindu-se dacă s-au redat toate ideile principale și sensul general.
Nu se vor menționa titlul Conciliului sau al capitolului în textul rezumatului (de tipul „Conciliul afirmă că...“, „În capitolul despre... găsim că... “), deoarece această informație va fi dată la început, după numele studentului și titlul lucrării („... rezumat al
capitolului ... din Constituția pastorală...“).
În cele din urmă, se va revizui rezumatul, corectând greșelile de dactilografie și verificând coerența și stilul. Lucrarea va fi predată profesorului până cel târziu la data de
11 noiembrie. Pentru fiecare zi de întârziere se scad 0,1 puncte din totalul de 2 acordate rezumatului în cadrul evaluării finale a cursului. Dacă este cazul, profesorul va cere
revizuirea rezumatului, forma finală trebuind predată până la 16 decembrie (întârzierile
fiind depunctate în același mod).
Cei care, din motive întemeiate, nu pot preda personal lucrarea la termenele indicate, o pot scana și trimite prin e-mail.

