Sylabus 2017/2018
TRANSLATORIUM GRECKO-POLSKIE 3
Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa
Rok studiów: II magisterski
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 4
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, translatorium
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Treścią zajęć jest praca nad przekładem oryginalnych tekstów greckich.
Studenci samodzielnie przygotowują roboczą wersję tłumaczenia wyznaczonego fragmentu
tekstu; praca w czasie zajęć polega na ustaleniu, pod kierunkiem wykładowcy, prawidłowego
sposobu przekładu tekstu (z uwzględnieniem aparatu krytycznego), jego szczegółowej analizie
gramatycznej i leksykalnej oraz omówieniu strony merytorycznej, a w przypadku poezji
również metryki. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności samodzielnego tłumaczenia
i analizy oryginalnych tekstów greckich.
2. Wymagania wstępne: znajomość greki starożytnej na poziomie umożliwiającym
samodzielną pracę z tekstem oryginalnym.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student zna: 1) formy fleksyjne i zależności składniowe występujące w tekście (01F2A_W04, 01FC2A_W02, 01FC2A_W03, 01FC2A_W04), 2) występujące w nim nawiązania
do realiów historycznych, społecznych i kulturowych (01F-2A_W06), 3) charakterystyczne
cechy gatunku literackiego (01F-2A_W02).
umiejętności: Student umie: 1) samodzielnie tłumaczyć oryginalny tekst grecki, posługując się
słownikami oraz aparatem krytycznym (01F-2A_U01, 01F-2A_U09, 01F-2A_U13,
01FC2A_U01), 2) przeprowadzać jego analizę i interpretację (01F-2A_U03, 01F-2A_U04), 3)
wybrać najbardziej poprawną wersję przekładu (01F-2A_U09).
kompetencje: Student 1) wykazuje kreatywność w interpretacji tekstu (01F-2A_K06), 2) umie
pracować w grupie, oceniając i dyskutując poprawność i adekwatność przekładu własnego i
kolegów (01F-2A_K02, 01F-2A_K05, 01F-2A_K06), 3) docenia znaczenie tłumaczonego
tekstu jako źródła poznania korzeni kultury europejskiej (01F-2A_K09, 01FC2A_K02,
01FC2A_K03).
4. Treści kształcenia:
Praca nad przekładem wybranych fragmentów Iliady i Odysei.
5. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie aktywności na zajęciach
(60%) oraz kolokwiów (40%), według następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 85-90% EK
ocena dobra – 75-85% EK
ocena dostateczna plus – 70-75% EK
ocena dostateczna – 60-70% EK
6. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, analiza tekstu (gramatyczna, leksykalna, merytoryczna) z
dyskusją, praca w grupach

7. Literatura przedmiotu:
- wydania krytyczne tekstów oryginalnych
- Słownik grecko-polski, red. O. Jurewicz, t. 1-2, Warszawa 2000
- Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 1-4, Warszawa 1998
- A Greek-English Lexicon, ed. H.G. Liddel, R. Scott, Oxford 1996
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1962

Sylabus 2017/2018
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 1
Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa
Rok studiów: II licencjacki
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 6
Wymiar i forma zajęć: 90 godzin, ćwiczenia
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis:
Celem zajęć jest ugruntowanie wiadomości gramatycznych z zakresu fonetyki, morfologii i
składni języka łacińskiego oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego tłumaczenia
i analizy oryginalnych tekstów łacińskich.
Studenci samodzielnie przygotowują roboczą wersję tłumaczenia wyznaczonego
tekstu; praca w czasie zajęć polega na ustaleniu, pod kierunkiem wykładowcy, prawidłowego
sposobu przekładu, szczegółowej analizie gramatycznej i leksykalnej tekstu oryginalnego oraz
omówieniu jego strony merytorycznej.
2. Wymagania wstępne: znajomość języka łacińskiego na poziomie podstawowym.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student zna: 1) mechanizmy tłumaczenia zdań łacińskich (01F-1A_W04, 01F1A_W05), 2) formy fleksyjne i zależności składniowe występujące w tekście (01F-1A_W04,
01F-1A_W05, 01FC1A_W02), 3) występujące w nim nawiązania do realiów historycznych,
społecznych i kulturowych (01F-1A_W06, 01F-1A_W07, 01F-1A_W08).
umiejętności: Student umie: 1) posługiwać się słownikami łacińsko-polskimi (01F-1A_U08),
2) tłumaczyć prosty tekst oryginalny (01F-1A_U01, 01F-1A_U08, 01FC1A_U01), 3)
przeprowadzać jego analizę gramatyczną i merytoryczną (01F-1A_U03).
kompetencje: Student 1) umie pracować w grupie, oceniając i dyskutując poprawność i
adekwatność przekładu własnego i kolegów (01F-1A_K01, 01F-1A_K02, 01F-1A_K03), 2)
docenia znaczenie tłumaczonych tekstów jako źródeł poznania korzeni kultury europejskiej
(01FC1A_K03, 01FC1A_K04).
4. Treści kształcenia:
Caius Iulius Caesar, De bello Gallico, ks. I
Cornelius Nepos, De viris illustribus
5. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie przygotowania do zajęć
i aktywności na zajęciach (60%) oraz końcowego sprawdzianu (40%), według następujących
kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 85-90% EK
ocena dobra – 75-85% EK
ocena dostateczna plus – 70-75% EK
ocena dostateczna – 60-70% EK
6. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, analiza tekstu (gramatyczna, leksykalna, merytoryczna) z
dyskusją, praca w grupach

7. Literatura przedmiotu:
- wydania tekstów oryginalnych
- dostępne słowniki łacińsko-polskie
- dostępne gramatyki języka łacińskiego

Sylabus 2017/2018
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE 5
U źródeł refleksji nad literaturą - od Homera do Arystotelesa
Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa
Rok studiów: II magisterski
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 5
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, proseminarium 2
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Zajęcia polegają na analizie i interpretacji tekstów źródłowych i opracowań
poświęconych początkom refleksji nad literaturą, ze szczególnym uwzględnieniem poglądów
starożytnych na jej genezę i rolę w życiu społeczeństwa i jednostki. Celem zajęć jest
ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu starożytnej teorii literatury, jej genezy i
uwarunkowań.
2. Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu historii literatury starożytnej.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student zna: 1) realia historyczne i społeczne warunkujące szczególną rolę literatury
w starożytnej Grecji (01F-2A_W06, 01F-2A_W11, 01FC2A_W01), 2) przyczyny „sporu
pomiędzy literaturą i filozofią” (01F-2A_W05, 01F-2A_W11, 01FC2A_W05), 3) poglądy
Platona i Arystotelesa na temat roli literatury (01F-2A_W05, 01F-2A_W11, 01FC2A_W05),
4) charakterystykę podstawowych gatunków literackich przedstawionych w Poetyce
Arystotelesa (01F-2A_W02, 01F-2A_W05, 01F-2A_W11, 01FC2A_W05).
umiejętności: Student umie: 1) analizować i interpretować teksty mające za swój przedmiot
refleksję nad literaturą, wykorzystując wiedzę z zakresu historii, literatury i filozofii (01F2A_U03, 01F-2A_U08, 01F-2A_U10); 2) objaśniać różnice w poglądach ich autorów (01F2A_U04), 3) formułować własne opinie na omawiane tematy (01F-2A_U04, 01F-2A_U08,
01F-2A_U14).
kompetencje: Student wykazuje: 1) kreatywność w analizie i interpretacji tekstu (01F2A_K06), 2) samodzielność w formułowaniu opinii (01F-2A_K06), 3) otwartość na
różnorodne poglądy (01F-2A_K02, 01F-2A_K08, 01F-2A_K09).
4. Treści kształcenia: Analiza i interpretacja tekstów źródłowych (patrz Literatura przedmiotu)
przy pomocy wybranych opracowań (patrz Literatura przedmiotu).
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy na zajęciach (70%) i
pisemnej pracy zaliczeniowej (30%)
6. Metody dydaktyczne: analiza tekstu, dyskusja
7. Literatura przedmiotu:
Literatura podstawowa:
Homer, Odyseja
Hezjod, Teogonia
Platon, Protagoras, Ion, Fajdros, Państwo

Arystoteles, Poetyka
Literatura uzupełniająca:
W. Jaeger, Paideia, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, W-wa 2001
A. Gawroński, Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa, W-wa 1984
E. A. Havelock, Przedmowa do Platona, przeł. P. Majewski, W-wa 2007
A. M. Komornicka, Simonides z Keos. Poeta i mędrzec, Ossolineum 1986
A. M. Komornicka, Pindar i Platon o roli poetów i poezji, Łódź 1980
H. Podbielski, wstęp [w:] Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, BN 1983

Sylabus 2017/2018
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 2
Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa
Rok studiów: II licencjacki
Semestr: letni
Punkty ECTS: 6
Wymiar i forma zajęć: 90 godzin, ćwiczenia
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis:
Celem zajęć jest ugruntowanie wiadomości gramatycznych z zakresu fonetyki, morfologii i
składni języka łacińskiego oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego tłumaczenia
i analizy oryginalnych tekstów łacińskich. Zajęcia ćwiczą również umiejętność analizy
metrycznej oraz poprawnej recytacji utworów poetyckich.
Studenci samodzielnie przygotowują roboczą wersję tłumaczenia wyznaczonego
tekstu; praca w czasie zajęć polega na ustaleniu, pod kierunkiem wykładowcy, prawidłowego
sposobu przekładu, szczegółowej analizie metrycznej, gramatycznej i leksykalnej tekstu
oryginalnego oraz omówieniu jego strony merytorycznej.
2. Wymagania wstępne: znajomość języka łacińskiego na poziomie podstawowym.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student zna: 1) mechanizmy tłumaczenia zdań łacińskich (01F-1A_W04, 01F1A_W05), 2) formy fleksyjne i zależności składniowe występujące w tekście (01F-1A_W04,
01F-1A_W05, 01FC1A_W02), 3) występujące w nim nawiązania do realiów historycznych,
społecznych i kulturowych (01F-1A_W06, 01F-1A_W07, 01F-1A_W08), 4) metrum
wybranych utworów (01F-1A_W03, 01F-1A_W08).
umiejętności: Student umie: 1) posługiwać się słownikami łacińsko-polskimi (01F-1A_U08),
2) tłumaczyć oryginalny tekst poetycki (01F-1A_U01, 01F-1A_U08, 01FC1A_U01), 3)
przeprowadzać jego analizę metryczną, gramatyczną i merytoryczną (01F-1A_U03), 4)
recytować w odpowiednim metrum (01FC1A_U01, 01FC1A_U05).
kompetencje: Student 1) umie pracować w grupie, oceniając i dyskutując poprawność i
adekwatność przekładu własnego i kolegów (01F-1A_K01, 01F-1A_K02, 01F-1A_K03), 2)
docenia znaczenie tłumaczonych tekstów jako źródeł poznania korzeni kultury europejskiej
(01FC1A_K03, 01FC1A_K04).
4. Treści kształcenia:
Caius Valerius Catullus, Carmina (wybrane pieśni)
Quintus Horatius Flaccus, Carmina (wybrane pieśni)
5. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie przygotowania do zajęć
i aktywności na zajęciach (60%) oraz końcowego sprawdzianu (40%), według następujących
kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 85-90% EK
ocena dobra – 75-85% EK
ocena dostateczna plus – 70-75% EK
ocena dostateczna – 60-70% EK

6. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, analiza tekstu (metryczna, gramatyczna, leksykalna,
merytoryczna) z dyskusją, praca w grupach
7. Literatura przedmiotu:
- wydania tekstów oryginalnych
- dostępne słowniki łacińsko-polskie
- dostępne gramatyki języka łacińskiego

Sylabus 2017/2018
ĆWICZENIA TRANSLATORSKIE 2
Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa
Rok studiów: III licencjacki (specjalizacja: studia śródziemnomorskie z j. włoskim)
Semestr: letni
Punkty ECTS: 4
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, ćwiczenia konwersatoryjne 2
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia oryginalnego tekstu
łacińskiego oraz jego poprawnego przekładu na język polski.
Studenci samodzielnie przygotowują roboczą wersję tłumaczenia wyznaczonego ustępu
tekstu; praca w czasie zajęć polega na ustaleniu, pod kierunkiem wykładowcy, prawidłowego
sposobu przekładu tekstu, jego szczegółowej analizie gramatycznej i leksykalnej oraz
omówieniu strony merytorycznej. Ostatnim etapem pracy nad tekstem jest dokonywany przez
studentów przekład literacki, będący następnie przedmiotem analizy i dyskusji.
2. Wymagania wstępne: znajomość języka łacińskiego na poziomie średniozaawansowanym
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student zna: 1) zasady tłumaczenia zdań łacińskich na język polski (01F-1A_W04,
01F-1A_W05), 2) formy fleksyjne i zależności składniowe występujące w tekście (01F1A_W04, 01F-1A_W05, 01FC1A_W02), 3) występujące w nim nawiązania do realiów
historycznych, społecznych i kulturowych (01F-1A_W06, 01F-1A_W07, 01F-1A_W08).
umiejętności: Student umie: 1) posługiwać się słownikami łacińsko-polskimi (01F-1A_U08),
2) tłumaczyć na język polski oryginalny tekst łaciński należący do różnych gatunków
literackich (01F-1A_U01, 01F-1A_U08, 01FC1A_U01), 3) przeprowadzać jego analizę
gramatyczną i merytoryczną (01F-1A_U03).
kompetencje: Student 1) umie pracować w grupie, oceniając i dyskutując poprawność i
adekwatność przekładu własnego i kolegów (01F-1A_K01, 01F-1A_K02, 01F-1A_K03), 2)
docenia znaczenie tłumaczonych tekstów jako źródeł poznania korzeni kultury europejskiej
(01FC1A_K03, 01FC1A_K04).
4. Treści kształcenia:
Praca nad wybranymi ustępami listów, mów i traktatów filozoficznych Cycerona.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy na zajęciach (70%) i
pisemnej pracy zaliczeniowej – samodzielnego przekładu literackiego wskazanego ustępu
tekstu (30%)
6. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, analiza tekstu (gramatyczna, leksykalna, merytoryczna) z
dyskusją, praca w grupach
7. Literatura przedmiotu:
- wydania tekstów oryginalnych oraz ich polskie przekłady
- dostępne słowniki łacińsko-polskie

Sylabus 2016/2017 r.

Seminarium magisterskie 1 (I rok magisterski, semestr zimowy i letni)
Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Tytuł zajęć: Seminarium magisterskie

1. Skrócony opis: podczas zajęć studentom zastają zaproponowane tematy prac magisterskich z
zakresu tych dziedzin nauki, które były Im prezentowane podczas trzech lat studiów licencjackich –
literaturoznawstwo

antyczne

i

jego

recepcja,

religioznawstwo

antyczne

i

porównawcze,

językoznawstwo komparatywne, recepcja Antyku w literaturze i sztuce europejskiej. Student dokonuje
wyboru spośród tematów zaproponowanych przez prowadzącego zajęcia lub wskazuje tematykę, którą
interesuje się szczególnie i razem z wykładowcą, po jego aprobacie, zawęża ją do tematu rozprawy
magisterskiej.
Bazując na wiedzy uzyskanej podczas zajęć: Metodologia nauk o antyku (III rok licencjatu) student
dokonuje wyboru testimoniów źródłowych i ikonograficznych, a także wiodących monografii i
artykułów z zakresu tematyki jego pracy magisterskiej oraz przedstawia prowadzącemu zajęcia rezultaty
kwerendy, na podstawie którch opracowuje rozdział wstępny magisterium.

2. Wymagania wstępne: ukończone studia licencjackie.
3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
- wskazuje tematykę badań oraz zawęża ją do tematu rozprawy magisterskiej;
- prezentuje i klasyfikuje testimonia literackie i ikonograficzne;
-wybiera właściwą metodę badań;
Umiejętności:
- umiejętnie dociera do publikacji naukowych i potrafi je przeanalizować;
- rozpoznaje reprezentatywne dla swoich badań testimonia źródłowe i opracowania naukowe;
- prowadzi dyskusje na temat swoich badań naukowych, stawia hipotezy oraz analizuje ich poprawność.
Inne kompetencje:
- posiada aktywną postawę do samodzielnej pracy z różnymi formami testimoniów;
- jest otwarty na nowe interpretacje teksów źródłowych, ikonografii i hipotez naukowych;
-stawia własne hipotezy i skutecznie je broni lub akceptuje zmianę w swoim sposobie myślenia;
Efekty kształcenia: 010FC2A_W05;

010FC2A_W06;

010FC2A_W08; 010FC2A_U02;

010FC2A_U03; 010FC2A_U04; 010FC2A_K01; 010FC2A_K02; 010FC2A_K03.

4. Treści kształcenia:
-zaprezentowanie metod badawczych obowiązujących we współczesnych badaniach naukowych
kultury antycznej i jej recepcji;
-przedstawienie wszechstronnej analizy testimoniów źródłowych
-uzmysłowienie, że kultura antyczna jest źródłem kultury europejskiej

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena uzależniona od stopnia osiągnięcia efektów
kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% - dostateczny plus, 60%
- dostateczny. Ocenie podlega:
- w I semestrze zajęć: skompletowanie tekstów źródłowych i innych testimoniów (w zależności
od wyboru tematu pracy magisterskiej) oraz opracowań naukowych z zakresu badanej i
analizowanej przez Studenta problematyki naukowej, a także rozdział wstępny rozprawy wraz
z uzasadnieniem wyboru metody badawczej;
- w II semestrze zajęć: prezentacja i pozytywna ocena promotora 1/3 rozprawy magisterskiej
(min. 20 stron maszynopisu).
6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych, metoda doświadczeń.
7. Literatura:
Literatura przedmiotu (teksty źródłowe):
Różne wydania tekstów źródłowych.

Literatura podstawowa-(opracowania):

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przeł. J. Piątkowska, Kraków
1999.
Literatura pomocnicza:
Najważniejsze leksykony i encyklopedie dotyczące kultury i literatury antycznej oraz zestawienia
światowych i polskich publikacji z zakresu filologii klasycznej (L’annee philologique, RealEncyclopadie Pauly-Wissowa, Der kleine Pauly, Gnomon, Thesaurus linguae Latinae, Oxford Classcal
Dictionary);
Słowniki etymologiczne;
Leksykony religioznawcze;

Wyszukiwarki internetowe.
Literatura szczegółowa uzależniona jest od wyboru przez Studenta tematyki pracy magisterskiej
i jej akceptacji przez promotora.

8. Informacje dodatkowe: prezentacje multimedialne połączone z wykładem problemowym.
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Religioznawstwo 2 (I rok)
Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Tytuł zajęć: Charakter religii starożytnych Rzymian

1. Skrócony opis: podczas zajęć studenci zapoznają się z najbardziej reprezentatywnymi definicjami
szkół religioznawczych formułujących podstawowe pojęcia związane z wierzeniami Rzymian. Zajęcia
mają zaprezentować studentom wiedzę z zakresu charakteru religii starożytnych Rzymian: kultu

bóstw, archetypu systemu religijnego i wierzeń, liturgii świąt mieszkańców starożytnych
Rzymu na podstawie tekstów autorów starożytnych, zachowanych kalendarzy sakralnych i
obcojęzycznych opracowań naukowych tematu.

2. Wymagania wstępne: zaliczony 1 semestr studiów wraz z zaliczeniem przedmiotu:
religioznawstwo 1. Wszystkie teksty oryginalne będą podane w tłumaczeniu. Studenci czytają jedynie
opracowania podane w języku polskim, literaturę obcą streszcza i omawia prowadzący zajęcia.

3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
- objaśnia pojęcia: deus, numen, ritus, cultus, religio;
- prezentuje i klasyfikuje rytuały: rytuały ofiarne, naśladowcze, upamiętniające i reprezentujące, rytuały
świeckie, pokutne, rytuały oczyszczające; obrzędy przejścia (rites of passage) i inicjacji;
- prezentuje i klasyfikuje typy ofiar sakralnych: ofiary krwawe i niekrwawe;
Umiejętności:
-rozumie pojęcie religia
- rozpoznaje rytuały sakralne Rzymian i potrafi wskazać cechy wspólne rytuałów w innych kulturach
europejskich;
-rozumie wpływ religii na życie społeczne starożytnych Rzymian;
- prowadzi dyskusje na temat symbolicznego znaczenia gestów rytualnych i form ofiarniczych
omawianych rytuałów;
Inne kompetencje:
- posiada aktywną postawę do samodzielnej pracy z różnymi formami zachowanych zabytków;
- jest otwarty na nowe interpretacje tekstu;
-stawia hipotezy dotyczące symbolicznego znaczenia gestów rytualnych ofiar towarzyszących
poszczególnym typom rytuałów;

Efekty kształcenia: 01F-1A_W02; 01F-1A_W07; 01F-1A_W08; 01F-1A_U06; 01F-1A_U09; 01F1A_U012; 01F-1A_K01; 01F-1A_K05; 01F-1A_K07.

4. Treści kształcenia:
-zaprezentowanie metod badawczych obowiązujących we współczesnym religioznawstwie
-uzmysłowienie, że religioznawstwo jest nauką interdyscyplinarną łączącą w sobie takie dziedziny
wiedzy jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, socjologia, antropologia, psychologia,
translatoryka, etnologia.
-przedstawienie wierzeń Rzymian jako jednej z najważniejszych części kultury greckiej i rzymskiej, a
także europejskiej.
Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

Charakterystyka religii rzymskiej - uniwersalne idee religijne, substrat indoeuropejski,
potencjalne wpływy etruskie i sabińskie, znaczenie Wielkiej Grecji w zmianach rzymskich
struktur sakralnych, kulty wschodnie.
Charakter i układ kalendarza sakralnego Rzymian (fasti) na podstawie zabytków
ikonograficznych i inskrypcji.
Geneza i charakter mitów rzymskich (wielki mit założycielski o Romulusie i Remusie,
wędrówki Eneasza i ich związek z zainicjowaniem w Rzymie sycylijskiego kultu Wenus
Erycina, mit o Horacjuszach, walka Herkulesa z Kakusem, przybycie Saturna do Italii, mity o
deifikowanych bohaterach w rzymskich wierzeniach na przykładzie Akki Larencji).
Ofiary z ludzi w kultach rzymskich (m. in. na przykładzie przebiegu uroczystości Mamuraliów,
Saturnaliów, Sigillariów, Kompitaliów).
Święta i uroczystości okresu przełomu roku (Saturnalia, Angeronalia, Larentalia, rozpalanie
nowego ognia w świątyni Westy, Mamuralia, sacrum Annae Perennae, Lupercalia, Parentalia,
Feralia).
Święta i uroczystości o charakterze agrarno-chtonicznym (Feriae Sementivae, Fordicidia,
Robigalia, Floralia, Cerealia, Ambarvalia, Opalia, Consualia, Opiconsivia).
Święta i uroczystości odwołujące się do płodności kobiet (Carmentalia, Lupercalia, Matronalia,
Matralia, Nonae Caprptinae, tigillum sororium).
Święta i uroczystości o charakterze wojskowym (Equirria, sacrum Marti, Armilustrium
Tubilustrium).
Uroczystości sakralne ku czci zmarłych przodków (Parentalia i Feralia, Compitalia, Lemuria).
Rzymskie obrzędy związane z narodzinami, zaślubinami i śmiercią.

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, uzyskana na drodze egzaminu pisemnego, uzależniona
od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% dobry, 70% - dostateczny plus, 60 % - dostateczny
6. Metody dydaktyczne: Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, elementy dyskusji
„okrągłego stołu”.
7. Literatura:
Literatura przedmiotu (teksty źródłowe):
Cato, De agricultura.
Corpus Inscriptionum Latinarum.
Festus, De verborum significatu.
Livius, Ab Urbe condita.
Macrobius, Saturnalia.
Ovidius, Fasti.
Varro, Antiquitates rerum divinarum.
Varro, De lingua Latina.
Literatura podstawowa-(opracowania):
Beard Mary, North John, Price Simon, Religions of Rome, vol. I. History, Cambridge 1998; vol. II.
Sourcebook, Cambridge 1998.
Boyance Pierre, Études sur la religion romaine, Rome, Paris 1972.
Dumézil Georges, La religion romaine archaïque avec un Appendice sur la religion des Étrusques, Paris
1966.
Eliade Mircea, Traktat o historii religii, Łódź 1993.
Flaig Egon, Zrytualizowana polityka, Poznań 2013.
Gillmeister Andrzej, Musiał Danuta, W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.
Kaczor Idaliana, Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian, Łódź
2012.
Liebeschuetz John Hugo Wolfgang Gideon, Continuity and change in Roman religion, Oxford 1979.
Popławski Mieczysław, Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego, Lublin 2011.
Poucet Jacques, Les origines de Rome. Tradition et histoire, Bruxelles 1985.

Sabbatucci Dario, La religione di Roma antica dal calendario festivo all’ordine cosmico, Milano
1988.
Scheid John, La religion des Romains, Paris 1998.
Scullard Howard Hayes, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, London 1981.
Sini Francesco, Documenti sacerdotali di Roma antica, I. Libri e commentarii, Sassari 1983.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, Kraków 2008.
Turcan Robert, Rome et ses dieux, Paris 1998.
Widengren Geo, Fenomenologia religii, Kraków 2008.
Zieliński Tadeusz, Religje świata antycznego, tom IV: Religja Rzeczypospolitej Rzymskiej, część
pierwsza Warszawa 1933, s. 383, część druga Warszawa 1934, s. 450 (jako przykład wyników badań
polskiego filologa klasycznego i religioznawcy z początku XX wieku).

Leksykony:
Thesaurus cultus et rituum antiquorum, red. Jean P. Balty, Los Angeles 2004.

8. Informacje dodatkowe: przewidziane prezentacje multimedialne.

Sylabus 2016/2017 r.

Mitologia (2) rzymska (I rok)
Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Tytuł zajęć: Mitologia rzymska

1. Skrócony opis: podczas zajęć studenci zapoznają się z genezą i rozwojem mitów Rzymian oraz
typowymi cechami rzymskiej mitologii, również poprzez wskazanie różnic pomiędzy mitografią
Greków i Rzymian. Podstawową literaturą są testimonia łacińskie oraz podstawowe opracowania
dotyczące tematyki zajęć.

2. Wymagania wstępne: zaliczony 1 semestr studiów wraz z zaliczeniem przedmiotu: mitologia 1.
Wszystkie teksty oryginalne będą podane w tłumaczeniu. Studenci czytają jedynie opracowania podane
w języku polskim, literaturę obcą streszcza i omawia prowadzący zajęcia.

3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
- objaśnia pojęcia: mit założycielski miasta, eponim, bohater mityczny, historyzacja mitów;
- prezentuje i klasyfikuje mity o różnym charakterze: mity założycielskie, mity eponimiczne, mity
ajtiologiczne, mity upamiętniające ważne wydarzenia historyczne lub społeczne;
Umiejętności:
-rozumie pojęcie mit założycielski, historyzacja mitów;
- rozpoznaje typowe dla mitologii rzymskiej cechy;
-rozumie i docenia wpływ mitu na życie sakralne społeczności starożytnych Rzymian;
- prowadzi dyskusje na temat symbolicznego znaczenia mitów i wspólne ich cechy w innych kulturach
europejskich;
Inne kompetencje:
- posiada aktywną postawę do samodzielnej pracy z różnymi formami zachowanych zabytków;
- jest otwarty na nowe interpretacje tekstu;
-stawia hipotezy dotyczące symbolicznego znaczenia mitów rzymskich i mitów innych dawnych kultur
europejskich.

Efekty kształcenia: 01F-1A_W02; 01F-1A_W07; 01F-1A_W08; 01F-1A_U09; 01F-1A_U12; 01F1A_U013; 01F-1A_K01; 01F-1A_K05; 01F-1A_K07.

4. Treści kształcenia:
-zaprezentowanie metod badawczych używanych do badania cech mitów typowych dla dawnych
społeczności i ich symbolicznych interpretacji;
-uzmysłowienie, że interpretacja i badania mitów Rzymian wykorzystują i inne dziedziny wiedzy:
językoznawstwo, antropologia, psychologia, etnologia;
-przedstawienie mitologii Rzymian jako części tradycji mitologicznej dawnej i współczesnej Europy;
Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

Charakterystyka mitologii rzymskiej – geneza rzymskiej mitografii, treści uniwersalne
mitologii Rzymian, cechy typowe dla rzymskiej mitologii;
Geneza, rozwój i interpretacja mitów rzymskich:
mit założycielski Rzymu;
mity dotyczące wpływu władców Alby Longi na powstanie Rzymu (Amuliusz, Numitor, Rea
Sylwia);
mity o ważnych postaciach w legendarnej historii Rzymu (Romulus i Remus, Numa
Pompiliusz, Ankus Marcjusz, Tuliusz Hostiliusz, Tarkwiniusz);
wędrówki Eneasza – polityczny aspekt adaptacji mitu oraz jego związek z zainicjowaniem w
Rzymie kultów bóstw o nierzymskiej proweniencji;
mit o Horacjuszach i jego interpretacja;
mity o deifikowanych postaciach w wierzeniach Rzymian (Romulus, Acca Larentia)

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, uzyskana na drodze egzaminu pisemnego, uzależniona
od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% dobry, 70% - dostateczny plus, 60 % - dostateczny

6. Metody dydaktyczne: Połączenie wykładu problemowego i konwersatoryjnego, klasyczna
metoda problemowa, metoda projektu, metoda okrągłego stołu, metoda pokazu.

7. Literatura:
Literatura przedmiotu (teksty źródłowe - przekłady):

Cyceron Marek Tuliusz, O państwie. O prawach, spolszczyła Iwona Żółtowska, Kęty 1999.
Katon Marek Porcjusz, O gospodarstwie rolnym, przeł. Ireneusz Mikołajczyk, Toruń 2009.
Liwiusz Tytus, Dzieje Rzymu od założenia miasta, ks. I – V, przeł. Andrzej Kościółek, Wrocław
1968; ks. VI – X. Streszczenie ksiąg XI – XX, przeł. Andrzej Kościółek, Wrocław 1971; ks. XXI
– XXVII, przeł. Mieczysław Brożek, Wrocław 1974; ks. XXVIII – XXXIV, przeł. Mieczysław
Brożek, Wrocław 1976; ks. XXXV – XL, przeł. Mieczysław Brożek, Wrocław 1981; ks. XLI
– XLV. Periochy (Streszczenia) ksiąg XLVI – CXLII, przeł. Mieczysław Brożek, Wrocław
1982.
Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, przeł. Elżbieta Wesołowska, Wrocław 2008.
Owidiusz, Metamorfozy, przeł. Anna Kamieńska, Stanisław Stabryła, Wrocław 1995.
Warron Marek Terencjusz, O gospodarstwie rolnym, przeł. Ireneusz Mikołajczyk, Wrocław
1991.
Zosimos, Nowa historia, przeł. Helena Cichocka, Warszawa 1993.

Literatura podstawowa-(opracowania):
Grant Frederic C., Mity rzymskie, Warszawa 1978.
Campbell Joseph, Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1997.
Campbell Joseph, Potęga mitu, Kraków 2013.
Frazer James George, Złota gałąź, Warszawa 1996.
Grimal Pierre, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990.
Kaczor Idaliana, Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian, Łódź
2001.
Kaczor Idaliana, Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian, Łódź
2012.
Kempiński Andrzej, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań 1993.
Kubiak Zygmunt, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997.

Marciniak Katarzyna, Mitologia grecka i rzymska. Bohaterowie ponad czasem, Bielsko-Biała
2010.
Stabryła Stanisław, Księga legend rzymskich, Warszawa 1998.
Stankiewicz Lucyna, Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 2008.
8. Informacje dodatkowe: przewidziane prezentacje multimedialne.

Sylabus 2016/2017 r.
Metodologia nauk o antyku (III r. studia licencjackie, semestr zimowy)
Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk o antyku

1. Skrócony opis: zajęcia prowadzone są równolegle z seminarium licencjackim i przygotowują
studenta do napisania pracy licencjackiej z zakresu filologii klasycznej lub jej recepcji. Prezentują
uczestnikom zajęć właściwe, używane przez badaczy antyku, metody formułowania tematyki rozprawy,
metody badawcze używane w pracach z zakresu szeroko pojętej kultury antycznej, sposoby dotarcia do
testimoniów, które są źródłem pracy badawczej oraz analizę tych źródeł.
2. Wymagania wstępne: zaliczony czwarty semestr studiów licencjackich. Elementarne wiadomości

z zakresu posługiwania się pomocami naukowymi, jak literatura naukowa, słowniki,
encyklopedie;

3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
-rozpoznaje i stosuje podstawowe metody badawcze wykorzystywane podczas przygotowania prac
literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych (np. religioznawczych;
- wskazuje sposoby pozyskania literatury przedmiotu (kwerendy biblioteczne i elektroniczne) oraz
artefaktów (testimonia ikonograficzne, archeologiczne);
-wyszukuje właściwe teksty literackie z epoki starożytnej prezentujące informacje z zakresu tematyki
pracy licencjackiej;
Umiejętności:
-korzysta z komentarzy do wydań dzieł pisarzy antycznych;
-poprawnie analizuje dostępne testimonia wykorzystywane do opracowani tematu rozprawy
licencjackiej;
-analizuje testimonium literackie i formułuje poprawne merytorycznie wnioski wynikające z
wcześniejszej analizy utworu.
Inne kompetencje:
-wykazuje dbałość o interpretacje szczegółów analizowanego tekstu oryginalnego;
wykazuje dbałość o interpretacje informacji naukowych zawartych w literaturze przedmiotu;
-zwiększa kreatywność w formułowaniu własnych wniosków wypływających z przemyśleń w trakcie
analizowania testimoniów;

Efekty kształcenia: 01F-1A_W01; 01F-1A_W03; 01F-1A_W11; 01F-1A_U10; 01F-1A_U11; 01F1A_U012; 01F-1A_K01; 01F-1A_K05; 01F-1A_K07.

4. Treści kształcenia: zasadniczym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności studentów w zakresie
poprawnej pracy badawczej, która zostanie przez nich wykorzystana podczas przygotowania rozprawy
licencjackiej, przede wszystkim właściwej interpretacji tekstów greckich i łacińskich, analizy
językoznawczej i doboru materiału ikonograficznego, co stanowi dla filologa klasycznego podstawowe
źródło naukowe.

5. Metody i kryteria oceniania:
70% przygotowanie w formie krótkiej rozprawy na temat kultury antyku z zastosowaniem
wiadomości zdobytych podczas zajęć (w tym: wybór tekstów źródłowych, opracowań
naukowych, ich krótka analiza, zapisy bibliografii, redakcja przypisów), 20%, aktywność w
dyskusjach nad prezentacjami uczestników zajęć, 10% aktywność w dyskusjach nad
prezentacją wiadomości dotyczących metodologii nauk o antyku.
6. Metody dydaktyczne: Połączenie wykładu problemowego i konwersatoryjnego, klasyczna
metoda problemowa, metoda projektu, metoda okrągłego stołu, metoda pokazu.

7. Literatura:
Literatura podstawowa:

Małunowiczówna L., Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i
naukowej, Lublin 1960.
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod redakcją E. Wipszyckiej, t. I, Warszawa
1979; t. II, Warszawa 1986; t. III: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999.
Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993), księga zbiorowa
pod red. J. Łanowskiego i A. Szastyńskiej-Siemion, Warszawa-Wrocław 1999; część I:
Filologia klasyczna w kulturze polskiej, s. 9-121.
Mendykowa A., Podstawy bibliografii,
Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych: licencjackich i
magisterskich, Warszawa 2000. Warszawa 1981.

Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze napisać: opowiadanie, podanie, streszczenie, życiorys,
ogłoszenie, list motywacyjny, podziękowanie, referat, pracę magisterską..., Warszawa 2002.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przeł. J. Piątkowska, Kraków
1999.
Literatura pomocnicza:
Najważniejsze leksykony i encyklopedie dotyczące kultury i literatury antycznej oraz zestawienia
światowych i polskich publikacji z zakresu filologii klasycznej (L’annee philologique, RealEncyclopadie Pauly-Wissowa, Der kleine Pauly, Gnomon, Thesaurus linguae Latinae, Oxford Classcal
Dictionary);
Słowniki łacińsko-polskie;
Różne wydania tekstów antycznych;
Słowniki etymologiczne;
Leksykony religioznawcze;
Wyszukiwarki internetowe.

8. Informacje dodatkowe: przewidziane prezentacje multimedialne przedstawiające
zagadnienia z poszczególnych zajęć (dokonuje jej prowadząca zajęcia) oraz krótka prezentacja
multimedialna na temat wybranego zagadnienia badawczego (dokonuje jej każdy ze
studentów).

Sylabus 2017/2018
Gramatyka opisowa języka łacińskiego II rok (semestr zimowy)

Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Tytuł zajęć: Gramatyka opisowa języka łacińskiego
1. Skrócony opis: Zajęcia systematyzują, pogłębiają i uzupełniają wiadomości z zakresu składni
łacińskiej. Poruszone zostaną następujące zagadnienia merytoryczne: formy osobowe czasownika
(funkcje i zastosowanie czasów, trybów i stron) i nieosobowe formy czasownika (infinitivus,
gerundium, participium) oraz konstrukcje gramatyczne (accusativus cum infinitivo, nominativus cum
infinitivo, ablativus absolutus, coniugatio periphrastica activa, coniugatio periphrastica passiva),
rodzaje zdań łacińskich ze szczególnym uwzględnieniem consecutio temporum, attractio modorum i
oratio obliqua. Równocześnie prowadzone będą ćwiczenia w tłumaczeniu tekstu polskiego na język
łaciński z uwzględnieniem praktycznego zastosowania omówionych wiadomości z gramatyki języka
łacińskiego.
2. Wymagania wstępne: ukończony I rok studiów.
3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
- objaśnia formy gramatyczne;
- rozpoznaje struktury gramatyczne;
- porównuje składnię języka łacińskiego ze składnią języka polskiego i innymi językami nowożytnymi;
- tłumaczy samodzielnie zdania zawierające przykłady z omawianego problemu gramatycznego;
- definiuje samodzielnie nowopoznane struktury gramatyczne;
Umiejętności:
- analizuje zagadnienia z zakresu składni;
- korzysta z podstawowej literatury przedmiotu;
- dokonuje autorskiego przekładu na język łaciński zdań polskich;
- wykorzystuje przyswojone wiadomość do współpracy z innymi studentami w grupie;

Inne kompetencje:
- jest zdolny zinterpretować omawiane struktury gramatyczne;
- posiada aktywna postawę do samodzielnej pracy z tekstem łacińskim;

Efekty kształcenia: 01F-1A_W03; 01F-1A_W04; 01F-1A_W05; 01F-1A_U11; 01F-1A_K01; 01F1A_K03; 01F-1A_K05.
4. Treści kształcenia:
wykształcenie w uczestnikach zajęć zdolności rozpoznawania i właściwej translacji na język polski
gramatycznych konstrukcji języka łacińskiego.
Zajęcia uczą także umiejętności prezentacji i właściwej argumentacji w sposobie tłumaczenia
nieznanych językowi polskiemu konstrukcji gramatycznych występujących w łacinie.

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena uzależniona od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia
sprawdzonych podczas testu: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% - dostateczny
plus, 60% - dostateczny. Ocenie podlega:

6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych, metoda doświadczeń.

7. Literatura podstawowa:
- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978.
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka łacińska, Warszawa 1954.
- T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.
- J. Safarewicz, Zarys gramatyki historycznej języka łacińskiego. Fonetyka historyczna i fleksja,
Warszawa 1953.
- Z. Samolewicz, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000.
- Dostępne słowniki łaciński-polskie i polsko-łacińskie.
8. Informacje dodatkowe: prezentacje multimedialne połączone z wykładem problemowym.

Sylabus 2017/2018 r.

Religioznawstwo 2 (I rok)
Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Tytuł zajęć: Charakter religii starożytnych Rzymian

1. Skrócony opis: podczas zajęć studenci zapoznają się z najbardziej reprezentatywnymi definicjami
szkół religioznawczych formułujących podstawowe pojęcia związane z wierzeniami Rzymian. Zajęcia
mają zaprezentować studentom wiedzę z zakresu charakteru religii starożytnych Rzymian: kultu

bóstw, archetypu systemu religijnego i wierzeń, liturgii świąt mieszkańców starożytnych
Rzymu na podstawie tekstów autorów starożytnych, zachowanych kalendarzy sakralnych i
obcojęzycznych opracowań naukowych tematu.

2. Wymagania wstępne: zaliczony 1 semestr studiów wraz z zaliczeniem przedmiotu:
religioznawstwo 1. Wszystkie teksty oryginalne będą podane w tłumaczeniu. Studenci czytają jedynie
opracowania podane w języku polskim, literaturę obcą streszcza i omawia prowadzący zajęcia.

3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
- objaśnia pojęcia: deus, numen, ritus, cultus, religio;
- prezentuje i klasyfikuje rytuały: rytuały ofiarne, naśladowcze, upamiętniające i reprezentujące, rytuały
świeckie, pokutne, rytuały oczyszczające; obrzędy przejścia (rites of passage) i inicjacji;
- prezentuje i klasyfikuje typy ofiar sakralnych: ofiary krwawe i niekrwawe;
Umiejętności:
-rozumie pojęcie religia
- rozpoznaje rytuały sakralne Rzymian i potrafi wskazać cechy wspólne rytuałów w innych kulturach
europejskich;
-rozumie wpływ religii na życie społeczne starożytnych Rzymian;
- prowadzi dyskusje na temat symbolicznego znaczenia gestów rytualnych i form ofiarniczych
omawianych rytuałów;
Inne kompetencje:
- posiada aktywną postawę do samodzielnej pracy z różnymi formami zachowanych zabytków;
- jest otwarty na nowe interpretacje tekstu;
-stawia hipotezy dotyczące symbolicznego znaczenia gestów rytualnych ofiar towarzyszących
poszczególnym typom rytuałów;

Efekty kształcenia: 01F-1A_W02; 01F-1A_W07; 01F-1A_W08; 01F-1A_U06; 01F-1A_U09; 01F1A_U012; 01F-1A_K01; 01F-1A_K05; 01F-1A_K07.

4. Treści kształcenia:
-zaprezentowanie metod badawczych obowiązujących we współczesnym religioznawstwie
-uzmysłowienie, że religioznawstwo jest nauką interdyscyplinarną łączącą w sobie takie dziedziny
wiedzy jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, socjologia, antropologia, psychologia,
translatoryka, etnologia.
-przedstawienie wierzeń Rzymian jako jednej z najważniejszych części kultury greckiej i rzymskiej, a
także europejskiej.
Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

Charakterystyka religii rzymskiej - uniwersalne idee religijne, substrat indoeuropejski,
potencjalne wpływy etruskie i sabińskie, znaczenie Wielkiej Grecji w zmianach rzymskich
struktur sakralnych, kulty wschodnie.
Charakter i układ kalendarza sakralnego Rzymian (fasti) na podstawie zabytków
ikonograficznych i inskrypcji.
Geneza i charakter mitów rzymskich (wielki mit założycielski o Romulusie i Remusie,
wędrówki Eneasza i ich związek z zainicjowaniem w Rzymie sycylijskiego kultu Wenus
Erycina, mit o Horacjuszach, walka Herkulesa z Kakusem, przybycie Saturna do Italii, mity o
deifikowanych bohaterach w rzymskich wierzeniach na przykładzie Akki Larencji).
Ofiary z ludzi w kultach rzymskich (m. in. na przykładzie przebiegu uroczystości Mamuraliów,
Saturnaliów, Sigillariów, Kompitaliów).
Święta i uroczystości okresu przełomu roku (Saturnalia, Angeronalia, Larentalia, rozpalanie
nowego ognia w świątyni Westy, Mamuralia, sacrum Annae Perennae, Lupercalia, Parentalia,
Feralia).
Święta i uroczystości o charakterze agrarno-chtonicznym (Feriae Sementivae, Fordicidia,
Robigalia, Floralia, Cerealia, Ambarvalia, Opalia, Consualia, Opiconsivia).
Święta i uroczystości odwołujące się do płodności kobiet (Carmentalia, Lupercalia, Matronalia,
Matralia, Nonae Caprptinae, tigillum sororium).
Święta i uroczystości o charakterze wojskowym (Equirria, sacrum Marti, Armilustrium
Tubilustrium).
Uroczystości sakralne ku czci zmarłych przodków (Parentalia i Feralia, Compitalia, Lemuria).
Rzymskie obrzędy związane z narodzinami, zaślubinami i śmiercią.

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, uzyskana na drodze egzaminu pisemnego, uzależniona
od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% dobry, 70% - dostateczny plus, 60 % - dostateczny
6. Metody dydaktyczne: Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, elementy dyskusji
„okrągłego stołu”.
7. Literatura:
Literatura przedmiotu (teksty źródłowe):
Cato, De agricultura.
Corpus Inscriptionum Latinarum.
Festus, De verborum significatu.
Livius, Ab Urbe condita.
Macrobius, Saturnalia.
Ovidius, Fasti.
Varro, Antiquitates rerum divinarum.
Varro, De lingua Latina.
Literatura podstawowa-(opracowania):
Beard Mary, North John, Price Simon, Religions of Rome, vol. I. History, Cambridge 1998; vol. II.
Sourcebook, Cambridge 1998.
Boyance Pierre, Études sur la religion romaine, Rome, Paris 1972.
Dumézil Georges, La religion romaine archaïque avec un Appendice sur la religion des Étrusques, Paris
1966.
Eliade Mircea, Traktat o historii religii, Łódź 1993.
Flaig Egon, Zrytualizowana polityka, Poznań 2013.
Gillmeister Andrzej, Musiał Danuta, W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.
Kaczor Idaliana, Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian, Łódź
2012.
Liebeschuetz John Hugo Wolfgang Gideon, Continuity and change in Roman religion, Oxford 1979.
Popławski Mieczysław, Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego, Lublin 2011.
Poucet Jacques, Les origines de Rome. Tradition et histoire, Bruxelles 1985.

Sabbatucci Dario, La religione di Roma antica dal calendario festivo all’ordine cosmico, Milano
1988.
Scheid John, La religion des Romains, Paris 1998.
Scullard Howard Hayes, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, London 1981.
Sini Francesco, Documenti sacerdotali di Roma antica, I. Libri e commentarii, Sassari 1983.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, Kraków 2008.
Turcan Robert, Rome et ses dieux, Paris 1998.
Widengren Geo, Fenomenologia religii, Kraków 2008.
Zieliński Tadeusz, Religje świata antycznego, tom IV: Religja Rzeczypospolitej Rzymskiej, część
pierwsza Warszawa 1933, s. 383, część druga Warszawa 1934, s. 450 (jako przykład wyników badań
polskiego filologa klasycznego i religioznawcy z początku XX wieku).

Leksykony:
Thesaurus cultus et rituum antiquorum, red. Jean P. Balty, Los Angeles 2004.

8. Informacje dodatkowe: przewidziane prezentacje multimedialne.

Sylabus 2017/2018 r.
Metodologia nauk o antyku (III r. studia licencjackie, semestr zimowy)
Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk o antyku

1. Skrócony opis: zajęcia prowadzone są równolegle z seminarium licencjackim i przygotowują
studenta do napisania pracy licencjackiej z zakresu filologii klasycznej lub jej recepcji. Prezentują
uczestnikom zajęć właściwe, używane przez badaczy antyku, metody formułowania tematyki rozprawy,
metody badawcze używane w pracach z zakresu szeroko pojętej kultury antycznej, sposoby dotarcia do
testimoniów, które są źródłem pracy badawczej oraz analizę tych źródeł.
2. Wymagania wstępne: zaliczony czwarty semestr studiów licencjackich. Elementarne wiadomości

z zakresu posługiwania się pomocami naukowymi, jak literatura naukowa, słowniki,
encyklopedie;

3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
-rozpoznaje i stosuje podstawowe metody badawcze wykorzystywane podczas przygotowania prac
literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych (np. religioznawczych;
- wskazuje sposoby pozyskania literatury przedmiotu (kwerendy biblioteczne i elektroniczne) oraz
artefaktów (testimonia ikonograficzne, archeologiczne);
-wyszukuje właściwe teksty literackie z epoki starożytnej prezentujące informacje z zakresu tematyki
pracy licencjackiej;
Umiejętności:
-korzysta z komentarzy do wydań dzieł pisarzy antycznych;
-poprawnie analizuje dostępne testimonia wykorzystywane do opracowani tematu rozprawy
licencjackiej;
-analizuje testimonium literackie i formułuje poprawne merytorycznie wnioski wynikające z
wcześniejszej analizy utworu.
Inne kompetencje:
-wykazuje dbałość o interpretacje szczegółów analizowanego tekstu oryginalnego;
wykazuje dbałość o interpretacje informacji naukowych zawartych w literaturze przedmiotu;
-zwiększa kreatywność w formułowaniu własnych wniosków wypływających z przemyśleń w trakcie
analizowania testimoniów;

Efekty kształcenia: 01F-1A_W01; 01F-1A_W03; 01F-1A_W11; 01F-1A_U10; 01F-1A_U11; 01F1A_U012; 01F-1A_K01; 01F-1A_K05; 01F-1A_K07.

4. Treści kształcenia: zasadniczym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności studentów w zakresie
poprawnej pracy badawczej, która zostanie przez nich wykorzystana podczas przygotowania rozprawy
licencjackiej, przede wszystkim właściwej interpretacji tekstów greckich i łacińskich, analizy
językoznawczej i doboru materiału ikonograficznego, co stanowi dla filologa klasycznego podstawowe
źródło naukowe.

5. Metody i kryteria oceniania:
70% przygotowanie w formie krótkiej rozprawy na temat kultury antyku z zastosowaniem
wiadomości zdobytych podczas zajęć (w tym: wybór tekstów źródłowych, opracowań
naukowych, ich krótka analiza, zapisy bibliografii, redakcja przypisów), 20%, aktywność w
dyskusjach nad prezentacjami uczestników zajęć, 10% aktywność w dyskusjach nad
prezentacją wiadomości dotyczących metodologii nauk o antyku.
6. Metody dydaktyczne: Połączenie wykładu problemowego i konwersatoryjnego, klasyczna
metoda problemowa, metoda projektu, metoda okrągłego stołu, metoda pokazu.

7. Literatura:
Literatura podstawowa:

Małunowiczówna L., Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i
naukowej, Lublin 1960.
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod redakcją E. Wipszyckiej, t. I, Warszawa
1979; t. II, Warszawa 1986; t. III: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999.
Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993), księga zbiorowa
pod red. J. Łanowskiego i A. Szastyńskiej-Siemion, Warszawa-Wrocław 1999; część I:
Filologia klasyczna w kulturze polskiej, s. 9-121.
Mendykowa A., Podstawy bibliografii,
Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych: licencjackich i
magisterskich, Warszawa 2000. Warszawa 1981.

Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze napisać: opowiadanie, podanie, streszczenie, życiorys,
ogłoszenie, list motywacyjny, podziękowanie, referat, pracę magisterską..., Warszawa 2002.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przeł. J. Piątkowska, Kraków
1999.
Literatura pomocnicza:
Najważniejsze leksykony i encyklopedie dotyczące kultury i literatury antycznej oraz zestawienia
światowych i polskich publikacji z zakresu filologii klasycznej (L’annee philologique, RealEncyclopadie Pauly-Wissowa, Der kleine Pauly, Gnomon, Thesaurus linguae Latinae, Oxford Classcal
Dictionary);
Słowniki łacińsko-polskie;
Różne wydania tekstów antycznych;
Słowniki etymologiczne;
Leksykony religioznawcze;
Wyszukiwarki internetowe.

8. Informacje dodatkowe: przewidziane prezentacje multimedialne przedstawiające
zagadnienia z poszczególnych zajęć (dokonuje jej prowadząca zajęcia) oraz krótka prezentacja
multimedialna na temat wybranego zagadnienia badawczego (dokonuje jej każdy ze
studentów).

Sylabus 2017/2018 r.

Seminarium magisterskie 3; 4 (I rok magisterski, semestr zimowy i letni)
Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Tytuł zajęć: Seminarium magisterskie 3; 4.

1. Skrócony opis: podczas zajęć studentom zastają zaproponowane tematy prac magisterskich z
zakresu tych dziedzin nauki, które były Im prezentowane podczas trzech lat studiów licencjackich –
literaturoznawstwo

antyczne

i

jego

recepcja,

religioznawstwo

antyczne

i

porównawcze,

językoznawstwo komparatywne, recepcja Antyku w literaturze i sztuce europejskiej. Student dokonuje
wyboru spośród tematów zaproponowanych przez prowadzącego zajęcia lub wskazuje tematykę, którą
interesuje się szczególnie i razem z wykładowcą, po jego aprobacie, zawęża ją do tematu rozprawy
magisterskiej.
Bazując na wiedzy uzyskanej podczas zajęć: Metodologia nauk o antyku (III rok licencjatu) student
dokonuje wyboru testimoniów źródłowych i ikonograficznych, a także wiodących monografii i
artykułów z zakresu tematyki jego pracy magisterskiej oraz przedstawia prowadzącemu zajęcia rezultaty
kwerendy, na podstawie którch opracowuje rozdział wstępny magisterium.

2. Wymagania wstępne: ukończony I rok studiów magisterskich.
3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
- wskazuje tematykę badań oraz zawęża ją do tematu rozprawy magisterskiej;
- prezentuje i klasyfikuje testimonia literackie i ikonograficzne;
-wybiera właściwą metodę badań;
Umiejętności:
- umiejętnie dociera do publikacji naukowych i potrafi je przeanalizować;
- rozpoznaje reprezentatywne dla swoich badań testimonia źródłowe i opracowania naukowe;
- prowadzi dyskusje na temat swoich badań naukowych, stawia hipotezy oraz analizuje ich poprawność.
Inne kompetencje:
- posiada aktywną postawę do samodzielnej pracy z różnymi formami testimoniów;
- jest otwarty na nowe interpretacje teksów źródłowych, ikonografii i hipotez naukowych;
-stawia własne hipotezy i skutecznie je broni lub akceptuje zmianę w swoim sposobie myślenia;
Efekty kształcenia: 010FC2A_W05;

010FC2A_W06;

010FC2A_W08; 010FC2A_U02;

010FC2A_U03; 010FC2A_U04; 010FC2A_K01; 010FC2A_K02; 010FC2A_K03.

4. Treści kształcenia:
-zaprezentowanie metod badawczych obowiązujących we współczesnych badaniach naukowych
kultury antycznej i jej recepcji;
-przedstawienie wszechstronnej analizy testimoniów źródłowych
-uzmysłowienie, że kultura antyczna jest źródłem kultury europejskiej

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena uzależniona od stopnia osiągnięcia efektów
kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% - dostateczny plus, 60%
- dostateczny. Ocenie podlega:
- w I semestrze zajęć prezentacja kolejnych 20 stron pracy magisterskiej;
- w II semestrze złożenie pracy magisterskiej.
6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych, metoda doświadczeń.
7. Literatura:
Literatura przedmiotu (teksty źródłowe):
Różne wydania tekstów źródłowych.

Literatura podstawowa-(opracowania):

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przeł. J. Piątkowska, Kraków
1999.
Literatura pomocnicza:
Najważniejsze leksykony i encyklopedie dotyczące kultury i literatury antycznej oraz zestawienia
światowych i polskich publikacji z zakresu filologii klasycznej (L’annee philologique, RealEncyclopadie Pauly-Wissowa, Der kleine Pauly, Gnomon, Thesaurus linguae Latinae, Oxford Classcal
Dictionary);
Słowniki etymologiczne;
Leksykony religioznawcze;
Wyszukiwarki internetowe.
Opracowania naukowe udostępniane przez biblioteki lub w postaci skanów przez prowadzącego zajęcia.

Literatura szczegółowa uzależniona jest od wyboru przez Studenta tematyki pracy magisterskiej
i jej akceptacji przez promotora.

8. Informacje dodatkowe: prezentacje multimedialne połączone z wykładem problemowym.

Sylabus 2017/2018 r.

Mitologia (2) rzymska (I rok)

Prowadzący przedmiot: dr hab. Idaliana Kaczor
Tytuł zajęć: Mitologia (2) rzymska

1. Skrócony opis: podczas zajęć studenci zapoznają się z genezą i rozwojem mitów Rzymian oraz
typowymi cechami rzymskiej mitologii, również poprzez wskazanie różnic pomiędzy mitografią
Greków i Rzymian. Podstawową literaturą są testimonia łacińskie oraz podstawowe opracowania
dotyczące tematyki zajęć.

2. Wymagania wstępne: zaliczony 1 semestr studiów wraz z zaliczeniem przedmiotu: mitologia 1.
Wszystkie teksty oryginalne będą podane w tłumaczeniu. Studenci czytają jedynie opracowania podane
w języku polskim, literaturę obcą streszcza i omawia prowadzący zajęcia.

3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Wiedza:
- objaśnia pojęcia: mit założycielski miasta, eponim, bohater mityczny, historyzacja mitów;
- prezentuje i klasyfikuje mity o różnym charakterze: mity założycielskie, mity eponimiczne, mity
ajtiologiczne, mity upamiętniające ważne wydarzenia historyczne lub społeczne;
Umiejętności:
-rozumie pojęcie mit założycielski, historyzacja mitów;
- rozpoznaje typowe dla mitologii rzymskiej cechy;
-rozumie i docenia wpływ mitu na życie sakralne społeczności starożytnych Rzymian;
- prowadzi dyskusje na temat symbolicznego znaczenia mitów i wspólne ich cechy w innych kulturach
europejskich;
Inne kompetencje:
- posiada aktywną postawę do samodzielnej pracy z różnymi formami zachowanych zabytków;
- jest otwarty na nowe interpretacje tekstu;
-stawia hipotezy dotyczące symbolicznego znaczenia mitów rzymskich i mitów innych dawnych kultur
europejskich.

Efekty kształcenia: 01F-1A_W02; 01F-1A_W07; 01F-1A_W08; 01F-1A_U09; 01F-1A_U12; 01F1A_U013; 01F-1A_K01; 01F-1A_K05; 01F-1A_K07.

4. Treści kształcenia:
-zaprezentowanie metod badawczych używanych do badania cech mitów typowych dla dawnych
społeczności i ich symbolicznych interpretacji;
-uzmysłowienie, że interpretacja i badania mitów Rzymian wykorzystują i inne dziedziny wiedzy:
językoznawstwo, antropologia, psychologia, etnologia;
-przedstawienie mitologii Rzymian jako części tradycji mitologicznej dawnej i współczesnej Europy;
Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

Charakterystyka mitologii rzymskiej – geneza rzymskiej mitografii, treści uniwersalne
mitologii Rzymian, cechy typowe dla rzymskiej mitologii;
Geneza, rozwój i interpretacja mitów rzymskich:
mit założycielski Rzymu;
mity dotyczące wpływu władców Alby Longi na powstanie Rzymu (Amuliusz, Numitor, Rea
Sylwia);
mity o ważnych postaciach w legendarnej historii Rzymu (Romulus i Remus, Numa
Pompiliusz, Ankus Marcjusz, Tuliusz Hostiliusz, Tarkwiniusz);
wędrówki Eneasza – polityczny aspekt adaptacji mitu oraz jego związek z zainicjowaniem w
Rzymie kultów bóstw o nierzymskiej proweniencji;
mit o Horacjuszach i jego interpretacja;
mity o deifikowanych postaciach w wierzeniach Rzymian (Romulus, Acca Larentia)

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, uzyskana na drodze egzaminu pisemnego, uzależniona
od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% dobry, 70% - dostateczny plus, 60 % - dostateczny

6. Metody dydaktyczne: Połączenie wykładu problemowego i konwersatoryjnego, klasyczna
metoda problemowa, metoda projektu, metoda okrągłego stołu, metoda pokazu.

7. Literatura:
Literatura przedmiotu (teksty źródłowe - przekłady):

Cyceron Marek Tuliusz, O państwie. O prawach, spolszczyła Iwona Żółtowska, Kęty 1999.
Katon Marek Porcjusz, O gospodarstwie rolnym, przeł. Ireneusz Mikołajczyk, Toruń 2009.
Liwiusz Tytus, Dzieje Rzymu od założenia miasta, ks. I – V, przeł. Andrzej Kościółek, Wrocław
1968; ks. VI – X. Streszczenie ksiąg XI – XX, przeł. Andrzej Kościółek, Wrocław 1971; ks. XXI
– XXVII, przeł. Mieczysław Brożek, Wrocław 1974; ks. XXVIII – XXXIV, przeł. Mieczysław
Brożek, Wrocław 1976; ks. XXXV – XL, przeł. Mieczysław Brożek, Wrocław 1981; ks. XLI
– XLV. Periochy (Streszczenia) ksiąg XLVI – CXLII, przeł. Mieczysław Brożek, Wrocław
1982.
Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, przeł. Elżbieta Wesołowska, Wrocław 2008.
Owidiusz, Metamorfozy, przeł. Anna Kamieńska, Stanisław Stabryła, Wrocław 1995.
Warron Marek Terencjusz, O gospodarstwie rolnym, przeł. Ireneusz Mikołajczyk, Wrocław
1991.
Zosimos, Nowa historia, przeł. Helena Cichocka, Warszawa 1993.

Literatura podstawowa-(opracowania):
Grant Frederic C., Mity rzymskie, Warszawa 1978.
Campbell Joseph, Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1997.
Campbell Joseph, Potęga mitu, Kraków 2013.
Frazer James George, Złota gałąź, Warszawa 1996.
Grimal Pierre, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990.
Kaczor Idaliana, Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian, Łódź
2001.
Kaczor Idaliana, Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian, Łódź
2012.
Kempiński Andrzej, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań 1993.
Kubiak Zygmunt, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997.

Marciniak Katarzyna, Mitologia grecka i rzymska. Bohaterowie ponad czasem, Bielsko-Biała
2010.
Stabryła Stanisław, Księga legend rzymskich, Warszawa 1998.
Stankiewicz Lucyna, Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 2008.

8. Informacje dodatkowe: przewidziane prezentacje multimedialne.

Sylabus 2017/2018
GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA WŁOSKIEGO 2
Koordynator przedmiotu: dr Marta Czapińska-Bambara
Rok studiów: II licencjacki; studia śródziemnomorskie z językiem włoskim
Semestr: letni
Punkty ECTS: 2
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, ćwiczenia
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest pogłębianie przez studenta wiedzy z zakresu fonetyki, fleksji i składni włoskiej
umożliwiających opanowanie struktur gramatycznych języka włoskiego oraz zwrotów i
wyrażeń niezbędnych w codziennej komunikacji.
2. Wymagania wstępne: znajomość podstaw gramatyki języka włoskiego na poziomie
A2.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student: 1) rozróżnia formy i struktury gramatyczne (01F-1A_W03, 01F-1A_W04,
01F-1A_W05, 01FCS1A_W06); 2) zna formy fleksyjne i zależności składniowe występujące
w wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych (01F-1A_W04, 01F-1A_W05).
umiejętności: 1) interpretuje sens tłumaczonego na język polski tekstu lub wypowiedzi (01F1A_U03); 2) formułuje ustnie i pisemnie własne wypowiedzi (01F-1A_U05, 01F-1A_U09,
01F-1A_U11, 01FCS1A_U03).
kompetencje: 1) umie pracować w grupie, poprawnie dyskutując w języku włoskim na
wybrane tematy (01F-1A_K01, 01F-1A_K02, 01F-1A_K03); 2) korzysta z wiadomości z
zakresu szeroko pojętej kultury włoskiej (01F-1A_K05, 01F-1A_K06, 01F-1A_K07).
4. Treści kształcenia:
1. Pronomi combinati;
2. Pronomi combinati nei tempi composti;
3. Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi;
4. Pronomi relativi;
5. stare + gerundio; stare per + infinito;
6. Comparazioni tra due nomi, pronomi, aggettivi, verbi o quantità;
7. Superlativo assoluto e relativo;
8. Passato e trapassato remoto;
9. Avverbi di modo.
5. Sposoby i kryteria oceny: Zaliczenie w formie kilku testów w semestrze obejmujących
tematykę kursu oraz na podstawie pisemnego testu końcowego. Zaliczenie wszystkich
testów cząstkowych jest warunkiem koniecznym podejścia do zaliczenia końcowego.

Testy pisemne:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 84-89% EK
ocena dobra – 76-83% EK
ocena dostateczna plus – 68-75% EK
ocena dostateczna – 60-67% EK
Kryteria oceny podsumowującej:
40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testów cząstkowych
40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu końcowego
20 % oceny stanowi aktywność na zajęciach, w tym umiejętność pracy w grupach
5. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, dyskusje, praca w grupach
6. Literatura:
1. Marin T., Albano.A., Nuovo Progetto Italiano 1b (Libro dello studente e quaderno degli
esercizi). Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A2),
Edilingua.
2. Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti 2. Regole d’uso, esercizi
e chiavi per studenti stranieri – volume secondo: livello intermedio (B1-B2),
Edilingua.
3. Manella C., Tanzini A., L’italiano da soli. Esercizi e test di grammatica italiana,
Progetto Lingua, Firenze 1998.

Sylabus 2017/2018
GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA WŁOSKIEGO 1
Koordynator przedmiotu: dr Marta Czapińska-Bambara
Rok studiów: II licencjacki; studia śródziemnomorskie z językiem włoskim
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 2
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, ćwiczenia
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
6. Skrócony opis
Celem zajęć jest pogłębianie przez studenta wiedzy z zakresu fonetyki, fleksji i składni włoskiej
umożliwiających opanowanie struktur gramatycznych języka włoskiego oraz zwrotów i
wyrażeń niezbędnych w codziennej komunikacji.
7. Wymagania wstępne: znajomość podstaw gramatyki języka włoskiego na poziomie
A1/A2.
8. Efekty kształcenia:
wiedza: Student: 1) rozróżnia formy i struktury gramatyczne (01F-1A_W03, 01F-1A_W04,
01F-1A_W05, 01FCS1A_W06); 2) zna formy fleksyjne i zależności składniowe występujące
w wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych (01F-1A_W04, 01F-1A_W05).
umiejętności: 1) interpretuje sens tłumaczonego na język polski tekstu lub wypowiedzi (01F1A_U03); 2) formułuje ustnie i pisemnie własne wypowiedzi (01F-1A_U05, 01F-1A_U09,
01F-1A_U11, 01FCS1A_U03).
kompetencje: 1) umie pracować w grupie, poprawnie dyskutując w języku włoskim na
wybrane tematy (01F-1A_K01, 01F-1A_K02, 01F-1A_K03); 2) korzysta z wiadomości z
zakresu szeroko pojętej kultury włoskiej (01F-1A_K05, 01F-1A_K06, 01F-1A_K07).
9. Treści kształcenia:
1. Verbi riflessivi;
2. Forma impersonale;
3. Pronomi indiretti;
4. Pronomi diretti e indiretti nei tempi composti;
5. Imperativo diretto;
6. Condizionale semplice e composto.
10. Sposoby i kryteria oceny: Zaliczenie w formie kilku testów w semestrze obejmujących
tematykę kursu oraz na podstawie pisemnego testu końcowego. Zaliczenie wszystkich
testów cząstkowych jest warunkiem koniecznym podejścia do zaliczenia końcowego.
Testy pisemne:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 84-89% EK

ocena dobra – 76-83% EK
ocena dostateczna plus – 68-75% EK
ocena dostateczna – 60-67% EK
Kryteria oceny podsumowującej:
40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testów cząstkowych
40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu końcowego
20 % oceny stanowi aktywność na zajęciach, w tym umiejętność pracy w grupach
7. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, dyskusje, praca w grupach
8. Literatura:
4. Marin T., Albano.A., Nuovo Progetto Italiano 1b (Libro dello studente e quaderno degli
esercizi). Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A2),
Edilingua.
5. Latino A., Muscolino M., Gramatyka włoska dla wszystkich. Reguły użycia, ćwiczenia
z kluczem. Tom pierwszy. Poziom podstawowy A1-A2, Edilingua, Nowela, Poznań
2007.
6. Manella C., Tanzini A., L’italiano da soli. Esercizi e test di grammatica italiana,
Progetto Lingua, Firenze 1998.

Sylabus 2017/2018
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA WŁOSKIEGO 4
Koordynator przedmiotu: dr Marta Czapińska-Bambara
Rok studiów: II licencjacki; studia śródziemnomorskie z językiem włoskim
Semestr: letni
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 45 godzin, ćwiczenia
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
11. Skrócony opis
Celem zajęć jest zdobywanie i pogłębianie przez studenta wiedzy z zakresu fonetyki, fleksji i
składni włoskiej umożliwiających opanowanie struktur gramatycznych języka włoskiego oraz
zwrotów i wyrażeń niezbędnych w codziennej komunikacji.
12. Wymagania wstępne: znajomość podstaw gramatyki języka włoskiego na poziomie
A2.
13. Efekty kształcenia:
wiedza: Student: 1) rozróżnia formy i struktury gramatyczne (01F-1A_W04, 01F-1A_W05,
01FCS1A_W06); 2) zna występujące w tłumaczonym tekście lub wypowiedzi nawiązania do
realiów historycznych, społecznych i kulturowych (01F-1A_W06, 01F-1A_W07, 01F1A_W08, 01F--1A_W09).
umiejętności: 1) tłumaczy ze słuchu włoskie zdania i zwroty (01F-1A_U08); 2) interpretuje
sens tłumaczonego na język polski tekstu lub wypowiedzi (01F-1A_U03); 3) formułuje ustnie
i pisemnie własne wypowiedzi (01F-1A_U05, 01F-1A_U09, 01F-1A_U11, 01FCS1A_U03).
kompetencje: 1) umie pracować w grupie, poprawnie dyskutując w języku włoskim na
wybrane tematy (01F-1A_K01, 01F-1A_K02, 01F-1A_K03); 2) korzysta z wiadomości z
zakresu szeroko pojętej kultury włoskiej (01F-1A_K05, 01F-1A_K06, 01F-1A_K07).
14. Treści kształcenia:
1. Pronomi combinati;
2. Pronomi combinati nei tempi composti;
3. Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi;
4. Pronomi relativi;
5. stare + gerundio; stare per + infinito;
6. Comparazioni tra due nomi, pronomi, aggettivi, verbi o quantità;
7. Superlativo assoluto e relativo;
8. Passato e trapassato remoto;
9. Avverbi di modo;
7. Słownictwo z zakresu szkolnictwa włoskiego, ekonomii, geografii, historii i kultury Włoch.
8. Zdobycie umiejętności komunikacyjnych w zakresie formułowania próśb o informację i
udzielania informacji dotyczących szkolnictwa włoskiego, ekonomii, geografii, historii i
kultury Włoch.

15. Sposoby i kryteria oceny: Zaliczenie w formie kilku testów w semestrze obejmujących
tematykę kursu oraz na podstawie testu końcowego składającego się z części ze słuchu,
pisemnej (gramatyka, rozumienie tekstu, pisanie) oraz ustnej. Zaliczenie wszystkich
testów cząstkowych jest warunkiem koniecznym podejścia do zaliczenia końcowego.
Testy pisemne:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 84-89% EK
ocena dobra – 76-83% EK
ocena dostateczna plus – 68-75% EK
ocena dostateczna – 60-67% EK
Kryteria oceny podsumowującej:
40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testów cząstkowych
40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu końcowego
20 % oceny stanowi aktywność na zajęciach, w tym umiejętność pracy w grupach
9. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, dyskusje, praca w grupach
10. Literatura:
7. Marin T., Magnelli S., Nuovo Progetto Italiano 1b (Libro dello studente e quaderno
degli esercizi). Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio B1,
Edilingua, Roma 2013.
8. Dominici M., Marin T., Video. Quaderno delle attività. Livello intermedio B1-B2,
Edilingua, Roma 2010.
9. Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti 2. Regole d’uso, esercizi
e chiavi per studenti stranieri – volume secondo: livello intermedio (B1-B2),
Edilingua.

Sylabus 2017/2018
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA WŁOSKIEGO 3
Koordynator przedmiotu: dr Marta Czapińska-Bambara
Rok studiów: II licencjacki; studia śródziemnomorskie z językiem włoskim
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 45 godzin, ćwiczenia
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
16. Skrócony opis
Celem zajęć jest zdobywanie i pogłębianie przez studenta wiedzy z zakresu fonetyki, fleksji i
składni włoskiej umożliwiających opanowanie struktur gramatycznych języka włoskiego oraz
zwrotów i wyrażeń niezbędnych w codziennej komunikacji.
17. Wymagania wstępne: znajomość podstaw gramatyki języka włoskiego na poziomie
A1/A2.
18. Efekty kształcenia:
wiedza: Student: 1) rozróżnia formy i struktury gramatyczne (01F-1A_W04, 01F-1A_W05,
01FCS1A_W06); 2) zna występujące w tłumaczonym tekście lub wypowiedzi nawiązania do
realiów historycznych, społecznych i kulturowych (01F-1A_W06, 01F-1A_W07, 01F1A_W08, 01F--1A_W09).
umiejętności: 1) tłumaczy ze słuchu włoskie zdania i zwroty (01F-1A_U08); 2) interpretuje
sens tłumaczonego na język polski tekstu lub wypowiedzi (01F-1A_U03); 3) formułuje ustnie
i pisemnie własne wypowiedzi (01F-1A_U05, 01F-1A_U09, 01F-1A_U11, 01FCS1A_U03).
kompetencje: 1) umie pracować w grupie, poprawnie dyskutując w języku włoskim na
wybrane tematy (01F-1A_K01, 01F-1A_K02, 01F-1A_K03); 2) korzysta z wiadomości z
zakresu szeroko pojętej kultury włoskiej (01F-1A_K05, 01F-1A_K06, 01F-1A_K07).
19. Treści kształcenia:
1. Verbi riflessivi;
2. Forma impersonale ;
3. Pronomi indiretti;
4. Pronomi diretti e indiretti nei tempi composti;
5. Imperativo diretto;
6. Condizionale semplice e composto;
7. Słownictwo z zakresu określania miejsc, programów rozrywkowych i prasy, odzieży,
kolorów, włoskiej mody i muzyki;
8. Zdobycie umiejętności komunikacyjnych w zakresie formułowania próśb o informację i
udzielania informacji dotyczących odzieży, muzyki, programów telewizyjnych i włoskiej
prasy.

20. Sposoby i kryteria oceny: Zaliczenie w formie kilku testów w semestrze obejmujących
tematykę kursu oraz na podstawie testu końcowego składającego się z części ze słuchu,
pisemnej (gramatyka, rozumienie tekstu, pisanie) oraz ustnej. Zaliczenie wszystkich
testów cząstkowych jest warunkiem koniecznym podejścia do zaliczenia końcowego.
Testy pisemne:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 84-89% EK
ocena dobra – 76-83% EK
ocena dostateczna plus – 68-75% EK
ocena dostateczna – 60-67% EK
Kryteria oceny podsumowującej:
40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testów cząstkowych
40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu końcowego
20 % oceny stanowi aktywność na zajęciach, w tym umiejętność pracy w grupach
11. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, dyskusje, praca w grupach
12. Literatura:
10. Marin T., Albano.A., Nuovo Progetto Italiano 1b (Libro dello studente e quaderno degli
esercizi). Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A2),
Edilingua.
11. Marin T., Primo ascolto. Livello elementare A1-A2, Edilingua.
12. Latino A., Muscolino M., Gramatyka włoska dla wszystkich. Reguły użycia, ćwiczenia
z kluczem. Tom pierwszy. Poziom podstawowy A1-A2, Edilingua, Nowela, Poznań
2007.

Sylabus 2017/2018
STYLISTYKA I RETORYKA ŁACIŃSKA 4
Koordynator przedmiotu: dr Marta Czapińska-Bambara
Rok studiów: II magisterski
Semestr: letni
Punkty ECTS: 2
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, konwersatorium
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
21. Skrócony opis
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności poprawnego pisania w języku łacińskim zgodnie z
zasadami antycznej retoryki. Studenci zapoznają się w tym celu z figurami retorycznymi
(figurae sententiae – figury zorientowane na publiczność) oraz pogłębiają znajomość reguł
konstruowania tekstu. Proces dydaktyczny będzie realizowany na dwóch etapach:
teoretycznym – wprowadzającym wybrane fenomeny retoryczne konieczne dla ujęcia
wybranego tematu oraz praktycznym – skupionym na charakterystycznych w omawianej
każdorazowo sytuacji związkach wyrazów i prowadzącym do konstruowania po łacinie zdań w
oparciu o nowopoznane i znane już zjawiska retoryczne.

22. Wymagania wstępne: znajomość języka łacińskiego na poziomie zaawansowanym.
23. Efekty kształcenia:
wiedza: Student: 1) rozróżnia antyczne środki retoryczne (01FC2A_W02, 01FC2A_W03,
01FC2A_W05); 2) zna specjalistyczną terminologię z zakresu retoryki (01F-2A_W02, 01F2A_W03); 3) zna zasady konstruowania tekstu w oparciu o reguły starożytnej ars dicendi (01F2A_W06, 01FC2A_W03, 01FC2A_W05).
umiejętności: 1) tłumaczy teksty na język łaciński (01F-2A_U09, 01FC2A_U03); 2) umie
zastosować tropy i figury retoryczne w tłumaczonych na język łaciński tekstach
(01FC2A_U03); 3) przeprowadza analizę stylistyczną przełożonego na łacinę tekstu (01F2A_U03).
kompetencje: 1) umie pracować w grupie, oceniając i dyskutując poprawność i adekwatność
przekładu własnego i kolegów (01F-2A_K02, 01F-2A_K03); 2) docenia znaczenie i wpływ
antycznych środków perswazji na nowożytną kulturę europejską (01FC2A_K02,
01FC2A_K03).
24. Treści kształcenia:
Wybrane figury retoryczne.
Sposoby argumentowania (Argumentatio : ad rem, ad personam, ad hominem, ad auditores, ad
vanitatem, ad antiquitatem, ad verecundiam).
25. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie przygotowania do zajęć
i aktywności na zajęciach (60%) oraz końcowego sprawdzianu (40%), według
następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK

ocena dobra plus – 84-89% EK
ocena dobra – 76-83% EK
ocena dostateczna plus – 68-75% EK
ocena dostateczna – 60-67% EK
13. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, dyskusje, praca w grupach
14. Literatura:
1. Krokiewicz A., Pąkcińska M., Praktyczna stylistyka łacińska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1992.
2. Samolewicz Z., Składnia łacińska, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2000.
3. Zawadzki R., Praktyczna składnia łacińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
Częstochowa 2003.
4. Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski,
Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002.

Sylabus 2017/2018
STYLISTYKA I RETORYKA ŁACIŃSKA 3
Koordynator przedmiotu: dr Marta Czapińska-Bambara
Rok studiów: II magisterski
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 2
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, konwersatorium
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
26. Skrócony opis
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności poprawnego pisania w języku łacińskim zgodnie z
zasadami antycznej retoryki. Studenci zapoznają się w tym celu z regułami konstruowania
tekstu oraz wybranymi tropami (metaphora, metonymia, synecdoche, antonomasia, litotes, etc.)
i figurami retorycznymi (figurae sententiae – figury emotywne). Proces dydaktyczny będzie
realizowany na dwóch etapach: teoretycznym – wprowadzającym wybrane fenomeny
retoryczne konieczne dla ujęcia wybranego tematu oraz praktycznym – skupionym na
charakterystycznych w omawianej każdorazowo sytuacji związkach wyrazów i prowadzącym
do konstruowania po łacinie zdań w oparciu o nowopoznane zjawiska retoryczne.

27. Wymagania wstępne: znajomość języka łacińskiego na poziomie zaawansowanym.
28. Efekty kształcenia:
wiedza: Student: 1) rozróżnia antyczne środki retoryczne (01FC2A_W02, 01FC2A_W03,
01FC2A_W05); 2) zna specjalistyczną terminologię z zakresu retoryki (01F-2A_W02, 01F2A_W03); 3) zna zasady konstruowania tekstu w oparciu o reguły starożytnej ars dicendi (01F2A_W06, 01FC2A_W03, 01FC2A_W05).
umiejętności: 1) tłumaczy teksty na język łaciński (01F-2A_U09, 01FC2A_U03); 2) umie
zastosować tropy i figury retoryczne w tłumaczonych na język łaciński tekstach
(01FC2A_U03); 3) przeprowadza analizę stylistyczną przełożonego na łacinę tekstu (01F2A_U03);
kompetencje: 1) umie pracować w grupie, oceniając i dyskutując poprawność i adekwatność
przekładu własnego i kolegów (01F-2A_K02, 01F-2A_K03); 2) docenia znaczenie i wpływ
antycznych środków perswazji na nowożytną kulturę europejską (01FC2A_K02,
01FC2A_K03).
29. Treści kształcenia:
Zasady konstruowania exordium, narratio, partitio, argumentatio (probatio, refutatio),
conclusio;
Wybrane tropy i figury retoryczne.
30. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie przygotowania do zajęć
i aktywności na zajęciach (60%) oraz końcowego sprawdzianu (40%), według
następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK

ocena dobra plus – 84-89% EK
ocena dobra – 76-83% EK
ocena dostateczna plus – 68-75% EK
ocena dostateczna – 60-67% EK
15. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, dyskusje, praca w grupach
16. Literatura:
1. Krokiewicz A., Pąkcińska M., Praktyczna stylistyka łacińska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1992.
2. Samolewicz Z., Składnia łacińska, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2000.
3. Zawadzki R., Praktyczna składnia łacińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
Częstochowa 2003.
4. Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski,
Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002.

Sylabus 2017/2018
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE 8 B
Koordynator przedmiotu: dr Marta Czapińska-Bambara
Rok studiów: II magisterski; filologia klasyczna
Semestr: zimowy
Punkty ECTS:
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, ćwiczenia konwersatoryjne
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
31. Skrócony opis
Celem zajęć jest ugruntowanie wiadomości gramatycznych z zakresu fonetyki, morfologii i
składni języka łacińskiego, zdobywanie i poszerzanie słownictwa specjalistycznego z zakresu
medycyny i sztuki oraz szlifowanie umiejętności samodzielnego tłumaczenia i analizy
oryginalnych tekstów łacińskich.
32. Wymagania wstępne: znajomość języka łacińskiego na poziomie zaawansowanym.
33. Efekty kształcenia:
wiedza: Student: 1) rozróżnia skomplikowane formy i struktury gramatyczne (01FC2A_W02,
01FC2A_W03); 2) zna specjalistyczną terminologię z zakresu medycyny i sztuki (01F2A_W02, 01F-2A_W03); 3) zna występujące w tłumaczonym tekście nawiązania do realiów
historycznych, społecznych i kulturowych (01F-2A_W06, 01F-2A_W07).
umiejętności: 1) tłumaczy skomplikowany tekst oryginalny (01F-2A_U09); 2) przeprowadza
jego analizę gramatyczną i merytoryczną (01F-2A_U03) ; 3) interpretuje sens tłumaczonego na
język polski tekstu (01F-2A_U04);
kompetencje: 1) umie pracować w grupie, oceniając i dyskutując poprawność i adekwatność
przekładu własnego i kolegów (01F-2A_K02, 01F-2A_K03); 2) docenia znaczenie
tłumaczonych tekstów jako źródeł poznania korzeni kultury europejskiej (01F-2A_K06,
01FC2A_K02, 01FC2A_K03).
34. Treści kształcenia:
Caius Plinius Secundus, Naturalis historia (wybrane księgi)
35. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie przygotowania do zajęć
i aktywności na zajęciach (60%) oraz końcowego sprawdzianu (40%), według
następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 84-89% EK
ocena dobra – 76-83% EK
ocena dostateczna plus – 68-75% EK
ocena dostateczna – 60-67% EK

17. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, analiza
merytoryczna) z dyskusją, praca w grupach
18. Literatura:
- wydania tekstu oryginalnego
- dostępne słowniki łacińsko-polskie
- dostępne gramatyki języka łacińskiego

tekstu

(gramatyczna,

leksykalna,

Semestr
Przedmiot:
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

5, studia 1 stopnia
Język włoski 5 – ćwiczenia konwersatoryjne 1
4
60

Opis przedmiotu
A. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest ukształtowanie umiejętności językowych studenta z zakresu fonetyki, fleksji i
składni włoskiej na poziomie B1- według Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego
(Common Reference Levels) po 5 semestrze studiów licencjackich, tak aby miał możliwość
swobodnego porozumiewania się w języku włoskim na znane mu tematy oraz rozumienia
najważniejszych informacji, które pozwolą mu na odnalezienie się i funkcjonowanie w środowisku
osób posługujących się włoskim jako językiem ojczystym.
2. Wymagania wstępne
Znajomość języka włoskiego co najmniej na poziomie A2–/A2.
3. Efekty kształcenia w zakresie
Wiedzy
e1. Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego
historycznej zmienności (kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_W04).
e2.Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze języka włoskiego oraz podstawowe informacje
z zakresu historii tego języka (kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_W05).
e3. Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki oraz rozwoju
historycznego współczesnego języka włoskiego (kierunkowy efekt kształcenia: 01FCS1A_W06)
Umiejętności
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie w zakresie:
3.1 rozumienia tekstu słuchanego:
e4. zrozumieć najważniejsze wątki treści, jeśli stosuje się jasny język standardowy i jeśli chodzi o
znaną tematykę , np. z zakresu: praca, szkoła, czas wolny, kuchnia, sport, moda etc. jeśli
tematyka jest znana a sposób przedstawienia niezbyt skomplikowany i jasno
ustrukturyzowany oraz rozumieć proste informacje techniczne, jak np.: instrukcje obsługi
urządzeń codziennego użytku.
Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: 01F-1A_U01.
3.2 rozumienia tekstu czytanego:
e5. zrozumieć teksty, w których występuje przede wszystkim język codzienny lub znany z zajęć,
również teksty oryginalne z gazet i innych źródeł multimedialnych.
e6. przeglądać dłuższe teksty pod kątem potrzebnych informacji, a także wyekstrahować
informacje z tekstów lub ich części, aby rozwiązać określone zadanie.
e7.zrozumieć jasno sformułowane, niezbyt skomplikowane instrukcje obsługi urządzeń.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: 01F-1A_U03, 01FCS-1A_U03.
3.3 mówienia:
e8. poradzić sobie w większości sytuacji, z którymi spotyka się w czasie podróży do kraju języka
docelowego.
e9. brać bez przygotowania udział w rozmowach na tematy sobie znane które go/ją interesują.
e10. wyjaśnić i uzasadniać opinie i opisać swoje plany.
e11. przygotować i wygłosić krótką prezentację n zadany temat.
e12. streścić historię, artykuł, wykład, wywiad lub audycję dokumentalną, podać własne
stanowisko i odpowiedzieć na pytania o informacje.
Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: 01F-1A_U06, 01G-1A_U11, 01FC-1A_U02,
01FCS-1A_U03 .
3.4 pisania:
e13. pisać proste i spójne teksty na tematy, które są jej/jemu znane lub ją/jego interesują.
e14. pisać osobiste listy i w nich zawrzeć informacje o doświadczeniach i wrażeniach.
e15. dokonać pisemnego tłumaczenia krótkich tekstów z polskiego na włoski i z włoskiego na
polski.
Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: 01G-1A_U08, 01FCS-1A_U03.
Kompetencji społecznych
e16. Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role (kierunkowy efekt
kształcenia: 01F-1A_K01).
e17. Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
(kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_K02).
e18. Ma świadomość konieczności dokształcania się (kierunkowy efekt kształcenia:
01FC1A_K01)
e19. posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: otwartość na
odmienność kulturową, umiejętność samooceny (kierunkowy efekt kształcenia: 01F1A_K05)
B. Informacje o zajęciach w cyklu - Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu (semestr
zimowy 2017/2018)
4. Treści kształcenia
Podstawą treści zadań egzaminacyjnych jest lista następujących zagadnień gramatycznych oraz
kręgów tematycznych, które zostaną dostosowane pod względem językowym do poziomu B1:
Gramatyka: Pronomi combinati, Pronomi relativi, La comparazione, I gradi dell’aggettivo, Verbi
farcela, andarsene, Il passato remoto, il trapassato remoto
Kregi tematczno-leksykalne: edukacja, ekonomia, list i życiorys, praca, zawody, podróże i
turystyka, elementy z historii Włoch
5. Sposoby i kryteria oceniania
Studenci podczas trwania semestru otrzymują punkty za wszelkie wypowiedzi pisemne
(wypracowania, dialogi, tłumaczenia: np. e13-e15, e18), ustne (dialogi, dyskusja panelowa,
dyskusja w grupach, wypowiedź na dany temat, przygotowanie i przedstawienie prezentacji: np.
e8-e12, e16, e17) lub sprawdziany rozumienia tekstu słuchanego (np. e4), pracę z tekstem (np. e5e7), testy gramatyczne (test wyboru, luki, tłumaczenia zdań, tworzenie form, odmiany: np. e3) i
leksykalne (tłumaczenia z polskiego na włoski i z włoskiego na polski słownictwa i zdań z

omówionej tematyki: np. e3, e15). Na ćwiczeniach sprawdzane są wszystkie efekty kształcenia (e1,
e2, e3).
Zaliczenie z przedmiotu Język włoski 5 odbywa się po semestrze zimowym na podstawie
uzyskanych punktów z całego semestru. Student musi zdobyć minimum 60% z puli punktów, które
były możliwe do zdobycia w danym okresie rozliczeniowym.
Każdy semestr kończy przedmiot i ocena końcowa z przedmiotu liczy się do średniej. Skala ocen:
bdb, db+, db, dst+, dst, ndst, według następujących kryteriów:
60-67% – ocena dostateczna,
68-75% – ocena dostateczna plus,
76-83% – ocena dobra,
84-90% – ocena dobra plus,
90-100% – ocena bardzo dobra
6. Metody dydaktyczne
W przypadku realizacji zajęć praktycznych z języka włoskiego stosowane są metody aktywizujące,
mające za zadanie aktywizację studentów i motywację do produkcji językowej. Na zajęciach
stosuje się następujące metody:
 metoda gramatyczno-leksykalna, wprowadzenie i ćwiczenia z gramatyki i słownictwa z
różnych podręczników: Przykładowe efekty kształcenia realizowane tymi metodami: e3.
 metody problemowe, praca z podręcznikiem, fragmentami prostych artykułów prasowych,
krótkimi filmami, piosenkami pod względem gramatycznym i leksykalnym w celu
ukształtowania umiejętności analizowania, wyjaśniania, oceniania, porównywania i
wnioskowania. Przykładowe metody: burza mózgów, obserwacja, dyskusja panelowa,
dyskusja za i przeciw, rozmowy w małej grupce, studium przypadku. Przykładowe efekty
kształcenia realizowane tymi metodami: e4-e7, e12, e13.
 metody ekspresji i impresji, np. gra dydaktyczna, mapa mózgu, metoda mini-projektu,
symulacja, drama. Przykładowe efekty kształcenia realizowane tymi metodami: e8, e16,
e17.
 metody graficznego zapisu, np. plakaty, śnieżna kula, mapa skojarzeń, mini wykład z
prezentacją. Przykładowe efekty kształcenia realizowane tymi metodami: e4, e10, e9, e17.
7. Zalecana literatura i materiały pomocnicze
Podręczniki:
1. Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 2A, Libro dello studente, livello intermedio B1B2, Edilingua, Roma 2009
2. Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 2A, Quaderno degli esercizi, livello intermedio
B1-B2, Edilingua, Roma 2010
3. Widłak St., Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010
4. Concetta Amato, Mondo italiano, Testi autentici sulla realtà sociale e culturale italiana,
Bonacci editore, 1993

Semestr
Przedmiot:
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

1, studia 1 stopnia
Realia starożytnej Grecji i Rzymu – proseminarium 1, B
3
30

Opis przedmiotu
A. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi aspektami życia codziennego w starożytnej
Grecji i Rzymie. Znajomość realiów jest ważnym elementem studiów, gdyż stanowią one
uzupełnienie materiału wprowadzanego na zajęciach z historii starożytnej. Orientacja w kwestiach
związanych z życiem starożytnych Greków i Rzymian pomaga zrozumieć łacińskie i greckie
teksty literackie i daje podstawę do badania szeroko pojętej kultury starożytnej, poprzez ukazanie
największych osiągnięć cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu. Celem zajęć jest ponadto
zainteresowanie studentów kulturą antyczną oraz uświadomienie im jej wpływu na kształtowanie
się kultury europejskiej.
2. Wymagania wstępne
Brak.
3. Efekty kształcenia w zakresie
Wiedzy
e1. Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu studiów nad realiami starożytnymi z
dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, historia sztuki, archeologia,
kulturoznawstwo) (kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_W02).
e2. Student ma podstawową wiedzę z realiów życia w starożytnej Grecji i Rzymie (kierunkowy
efekt kształcenia: 01F-1A_W07).
e3. Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z
zakresu badań nad kulturą antyczną (kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_W03).
Umiejętności
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:
e4. scharakteryzować z zastosowaniem poprawnej terminologii najważniejsze osiągnięcia oraz
realia życia starożytnych Greków i Rzymian (odniesienie do kierunkowego efektu
kształcenia: 01F-1A_U03).
e5. samodzielnie przygotować i zaprezentować wystąpienie na zadany temat związany z życiem
starożytnych Greków i Rzymian w języku polskim, korzystając z dostępnych źródeł wiedzy
(odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: 01F-1A_U06, 01F-1A_U11)
e6. wyszukać materiały źródłowe (literatura naukowa, popularno-naukowa, multimedia) dotyczące
omawianych zagadnień z zakresu realiów starożytnej Grecji i Rzymu, dokonać ich analizy,
porównania oraz przedstawić swoje wnioski (odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia: 01F-1A_U09, 01F-1A_U13)
Kompetencji społecznych
e7.Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role (kierunkowy efekt kształcenia:

01F-1A_K01).
e8. Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy
(kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_K02).
e9. posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność,
otwartość na odmienność kulturową, świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, którego dotyczy studiowany obszar językowy (01F1A_K05, 01FC-1A_K03, 01FC-1A_K04)
B. Informacje o zajęciach w cyklu - Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu (semestr
zimowy 2017/2018)
4. Treści kształcenia
Podstawą treści zadań zaliczeniowych jest lista następujących kręgów tematycznych dotyczących
starożytnej Grecji i Rzymu:
 źródła wiedzy na temat realiów starożytnych
 topografia i najważniejsze strefy archeologiczne
 budowle publiczne i prywatne
 rzemiosło i systemy monetarne
 struktura społeczna, rodzina, rola kobiet
 stroje i kosmetyka
 kultura jedzenia
 wolny czas, rozrywka, kultura
 podróże, turystyka
5. Sposoby i kryteria oceniania
Studenci otrzymują oceny bądź punkty za wypowiedzi ustne i aktywność podczas zajęć (e1, e2,
e4, e7, e8) oraz za przygotowanie prezentacji na zadany temat (e5, e6, e9). Na ćwiczeniach
sprawdzane są wszystkie efekty kształcenia. Przy ocenie prezentacji uwzględniane są następujące
kryteria:
 wypełnienie zadania pod względem treści
 budowa tekstu i spójność
 sposób wyrażania treści
 wykorzystanie źródeł
Zaliczenie z proseminarium odbywa się po semestrze zimowym. Odbywa się ono w formie testu:
zalicza test 60% poprawnych odpowiedzi (e2, e3, e4, e9)
Proporcja oceny z ćwiczeń i z egzaminu w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 50% ćwiczenia
(25% aktywność, 25% prezentacja) i 50% z egzaminu. Każdy student otrzymuje więc 3 oceny w
każdym semestrze po 2 oceny z ćwiczeń liczone po 25% każda i 1 ocenę z testu liczoną 50%.
Wygłoszenie referatu oraz zaliczenie testu jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zaliczenia z
przedmiotu. Ocena końcowa z przedmiotu liczy się do średniej. Skala ocen : bdb, db+, db, dst+,
dst, ndst według następujących kryteriów:
60-67% – ocena dostateczna,
68-75% – ocena dostateczna plus,
76-83% – ocena dobra,
84-90% – ocena dobra plus,
90-100% – ocena bardzo dobra

6. Metody dydaktyczne
W przypadku realizacji zajęć stosowane są metody podające i aktywizujące. Stosowanie metod
aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności
i trwałości. Na zajęciach stosuje się następujące metody:
 metody podające: prezentacja materiału (wykład multimedialny): Przykładowe efekty
kształcenia realizowane tymi metodami: e1, e2, e9
 metody problemowe, burza mózgów, obserwacja (filmy), dyskusja panelowa, dyskusja za
i przeciw Przykładowe efekty kształcenia realizowane tymi metodami: e3, e4, e7, e8.
 metody ekspresji i impresji, metoda mini-projektu: Przykładowe efekty kształcenia
realizowane tymi metodami: e7, e8.
 metody graficznego zapisu, plakaty, mapa skojarzeń, wykłady z prezentacją. Przykładowe
efekty kształcenia realizowane tymi metodami: e5, e6, e9.
7. Zalecana literatura i materiały pomocnicze
 O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i
państwowym, PWN, Warszawa 1970 (lub inne)
 S. Koper, Miłość, seks i polityka w starożytnej Grecji i Rzymie, Bellona, Warszawa 2004
 A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu okresu cesarstwa t.2, PWN, Warszawa 1980
 B. Awianowicz, Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej, Literat,
Toruń 2007
 I. Bieżuńska-Małowist, Kobiety Antyku. Talenty, ambicje , namiętności, PWN, Warszawa
1993
 Jo-Ann Shelton, As the Roman Did. A Sourcebook in Roman Social History, Oxford
University Press, 1998

Semestr
Przedmiot:
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

5, studia 1 stopnia
Literatura łacińska 5 – proseminarium 1
3
30

Opis przedmiotu
A. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest omówienie literatury okresu cesarstwa z naciskiem na wielogatunkową twórczość autorów
pogańskich z okresu I-IV wieku po Chrystusie na tle przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych
zachodzących na terenie imperium rzymskiego oraz literatury rzymskiej wcześniejszych epok.
2. Wymagania wstępne
Brak.
3. Efekty kształcenia w zakresie
Wiedzy
Po ukończeniu kursu student:
e1. ma podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i kultury danego obszaru językowego
i kulturowego, czyli zna ramy czasowe epoki i najważniejsze wydarzenia z historii tego
okresu państwa rzymskiego oraz związane z nią transformacje polityczne,
ekonomiczne i społeczne (kierunkowe efekty kształcenia: 01F-1A_W07, 01F-1A_W08)
e2. zna autorów i charakteryzuje twórczość przedstawicieli literatury tej epoki i
charakteryzuje nowe gatunki literackie (kierunkowy efekt kształcenia: 01FC1A_W04,
01FC1A_W04)
e3. interpretuje wybrane teksty literackie oraz wyszukuje elementy wspólne i różne w
literaturze tego okresu i wcześniejszych epok literackich (kierunkowe efekty
kształcenia: 01F-1A_W06, 01FC1A_W03)
Umiejętności
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:
e4. Potrafić odróżniać i opisywać w tym obszarze różne gatunki literackie (kierunkowy efekt kształcenia:
(kierunkowy efekt kształcenia:01F-1A_U04)
e5. Potrafić wyszukiwać, analizować i posługiwać się prostymi informacjami w języku obcym,
wykorzystując różne źródła (kierunkowy efekt kształcenia: (kierunkowy efekt kształcenia:01F1A_U09)
e6.mieć elementarne umiejętności merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych
sądów w języku polskim i obcym (kierunkowy efekt kształcenia: (kierunkowy efekt kształcenia:01F1A_U13).
Kompetencji społecznych

W obrębie kompetencji społecznych student:
e7. potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role (kierunkowy efekt kształcenia:
01G-1A_K01).
e8.docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności
za zachowanie tego dziedzictwa, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (kierunkowy
efekt kształcenia: (kierunkowy efekt kształcenia: 01FC1A_K03).

B. Informacje o zajęciach w cyklu - Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu (semestr
zimowy 2016/2017)
4. Treści kształcenia
Podstawą treści zadań egzaminacyjnych jest lista następujących kręgów tematycznych:
Zarys historyczny i charakterystyka omawianej epoki.
Twórczość poetycka Germanika, Maniliusza i Fedrusa
Twórczość prozatorska W. Paterkulusa, W. Maksymusa, Celsusa
Życie i twórczość Seneki filozofa
Życie i twórczość Lukana
Persjusz, Petroniusz jako przedstawiciele poezji cesarstwa
Dzieło historyczne K. Rufusa i traktaty rolnicze Kolumelli
Waleriusz Flakkus i dzieło Argonautica
Życie i twórczość S. Italikusa i Stacjusza Młodszego
Epigramy Marcjalisa
Encyklopedyczne dzieło Pliniusza Starszego
Kwintylian i jego dzieło Institutio oratoria
Twórczość satyryczna Juwenalisa
Tacyt, Florus, Swetoniusz, Pliniusz Młodszy – wybitni przedstawiciele prozy cesarstwa
Apulejusz z Madaury– życie i twórczość
Bajkopisarz Awianus
Dzieło historyczne A. Marcellinusa
5. Sposoby i kryteria oceniania
Studenci otrzymują oceny bądź punkty za wypowiedzi ustne i przygotowane prace domowe. Na
ćwiczeniach sprawdzane są wszystkie efekty kształcenia.
Egzamin z Literatury łacińskiej 5 odbywa się po semestrze zimowym. Składa się on tylko z części pisemnej,
w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych.
Proporcja oceny z ćwiczeń i z egzaminu w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 50% ćwiczenia (po i 50%
z egzaminu. Skala ocen : bdb, db+, db, dst+, dst, ndst według następujących kryteriów:
60-67% – ocena dostateczna,
68-75% – ocena dostateczna plus,
76-83% – ocena dobra,
84-90% – ocena dobra plus,
90-100% – ocena bardzo dobra
6. Metody dydaktyczne
Na zajęciach stosuje się następujące metody:
Metody podające - wykład konwersatoryjny, mini wykład z prezentacją
Metody poszukujące - ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, mini-projekty. praca z tekstem, dyskusja
7. Zalecana literatura i materiały pomocnicze
- M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska, okres cesarstwa Warszawa 1992
- M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Warszawa 1976
- Seneka, Listy moralne do Lucylisza, tł. W. Kornatowski, Warszawa 1998
- Seneka, Myśli, oprac. S. Stabryła, Kraków 1987
- Petroniusz, Uczta Trymalchiona, tł. L. Staff, Warszawa 1963
- Marcjalis, Epigramy, tł. ST. Kołodziejczyk, Warszawa 1998
- Apulejusz, Metamorfozy albo Złoty osioł, tł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953

Semestr
Przedmiot:
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

5, studia 1 stopnia
Nowożytna kultura obszaru Śródziemnomorza – proseminarium 1
3
30

Opis przedmiotu
A. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z szeroko pojętą nowożytną kulturą Włoch, obejmującą
zarówno aspekty życia codziennego Włochów, takie jak elementy geografii i turystyki, edukacja,
programowych ma na celu wzbudzenie zainteresowania kulturą włoską oraz uświadomienie
studentom jej wpływu na kształtowanie się kultury europejskiej. Pośrednim celem jest także
wzbogacenie słownictwa z języka włoskiego w zakresie omawianych obszarów zainteresowań.
2. Wymagania wstępne
Znajomość języka włoskiego co najmniej na poziomie A2.
3. Efekty kształcenia w zakresie
Wiedzy
Po ukończeniu kursu student:

e1. ma ogólną wiedzę z zakresu historii literatury, kultury i historii Włoch (kierunkowy efekt
kształcenia: 01F--1A_W07, 01F--1A_W08)
e2. ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we
współczesnym życiu kulturalnym i społecznym Włoch (kierunkowy efekt kształcenia:
01F--1A_W09)
e3. ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury
światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (teatr, film, architektura,
muzyka, sztuka) (kierunkowy efekt kształcenia: 01FC1A_W03)
Umiejętności
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

e4. posiadać umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy życia codziennego i
kultury Włochów w języku polskim i obcym (kierunkowy efekt kształcenia: 01F1A_U06)
e5. potrafić wyszukiwać, analizować i posługiwać się prostymi informacjami w języku obcym,
wykorzystując różne źródła (kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_U09)
e6. potrafić porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych w
zakresie wybranej specjalizacji w języku polskim i obcym (kierunkowy efekt
kształcenia: 01F-1A_U1)
e7. mieć umiejętność rozpoznania i wskazania pierwowzoru cywilizacyjnego kontynuanta w
materialnej i pozamaterialnej kulturze współczesnej Włoch (kierunkowy efekt
kształcenia: 01FCS1A_U04)
Kompetencji społecznych

W zakresie kompetencji społecznych student:
e8. potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role (kierunkowy efekt kształcenia:

01F-1A_K01).
e9. posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak:
kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność samooceny,
krytycznego myślenia, oraz świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego Włoch (kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_K05,
01FC1A_K03)
e10. dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi i
interkulturowymi, które predysponują do pracy w sektorze kultury, mediów
(kierunkowy efekt kształcenia: 01F-1A_K07)
e11. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju (kierunkowy efekt kształcenia:01FC1A_K01)
B. Informacje o zajęciach w cyklu - Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu
(semestr zimowy 2017/2018)
4. Treści kształcenia
1.
Geografia nowożytnych Włoch (regiony, stolice, charakterystyka, język, uprzedzenia)
2.
Historia nowożytnych Włoch – najważniejsze postaci i wydarzenia
3.
Podział na Północ i Południe (czy istnieje i w jakich sferach)
4.
System polityczny Włoch, system szkolnictwa
5.
Made in Italy – ikony Włoch (design, moda, włoskie rękodzieło)
6.
Sztuka włoska (wybrani przedstawiciele malarstwa, architektury, rzeźby)
7.
Literatura Włoch (wybrani autorzy)
8.
Opera włoska, pochodzenie gatunku, przedstawiciele, przykładowe tytuły.
9.
Muzyka włoska w popularnej kulturze współczesnej – festiwale i najważniejsi wykonawcy
10.
Kultura jedzenia i picia (produkty, dania, wino)
11.
Kino włoskie (wybrani reżyserzy)
12.
Kultura sportu
13.
Świętowanie po włosku – obyczaje świąteczne, włoskie święta, sagre, festival, feste, fiere,
manifestazioni)
14.
Współczesne problemy Włoch (kryzys ekonomiczny, imigranci, zorganizowana
przestępczość)
5. Sposoby i kryteria oceniania
Studenci otrzymują oceny bądź punkty za przygotowanie do zajęć oraz test końcowy. Podczas zajęć i
testu realizowane są wszystkie efekty kształcenia.
Zaliczenie odbywa się po uzyskaniu minimum 60% pkt uzyskanych za przygotowanie prac
domowych oraz zaliczenie testu końcowego na min. 60%.
Proporcja oceny z przygotowania do zajęć i z testu w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 50%
ćwiczenia i 50% z testu. Ocena końcowa z przedmiotu liczy się do średniej. Skala ocen : bdb, db+, db,
dst+, dst, ndst wg następujących kryteriów:
60-67% – ocena dostateczna,
68-75% – ocena dostateczna plus,
76-83% – ocena dobra,
84-90% – ocena dobra plus,
90-100% – ocena bardzo dobra
6. Metody dydaktyczne
Na zajęciach stosuje się następujące metody:
prezentacja teorii, analiza przypadku, praca z tekstem, dyskusja dydaktyczna, prezentacje studentów

7. Zalecana literatura i materiały pomocnicze

Cernigliaro Maria Angela, Musica, cinema e teatro, Italia e cultura, Edilingua 2013
Cernigliaro Maria Angela, Letteratura, Italia e cultura, Edilingua 2009
Cernigliaro Maria Angela, Arte, Italia e cultura, Edilingua 2011
Cernigliaro Maria Angela, Geografia, Italia e cultura, Edilingua 2009
Cernigliaro Maria Angela, Storia, Italia e cultura, Edilingua 2008
Guastalla C., Giocare con la letteratura, Alma Edizioni
Naddeo Ciro Massimo, De Giuli Alessandro, Cinema italiano - Edizione Redux, Alma Edizioni
Literatura włoska w toku, O wybranych współczesnych pisarzach Italii, pod red. Hanny
Serkowskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006
J. Heinstein, Historia literatury włoskiej, Ossolineum 1987
Chastel Andre, Sztuka włoska tom I i II komplet, 1978
L’Italia oggi, a cura di R. Fedi, L. Lupri, Edizioni Guerra, Perugia1999
M.Magajewska M., Linguaggio delle belle arti, del teatro e del cinema, Uniwersytet Łódzki 2015
Ciesielka J., Woch A., Parole d’arte, Uniwersytet Łódzki 2015

SYLABUS 2017/2018
Historia obszaru Śródziemn omorza od V w.
II rok studiów licencjackich filologii klasycznej
i studiów śródziemnomorskich
(semestr zimowy – 30 godz.)

Koordynator przedmiotu: Zofia Brzozowska
Nazwa przedmiotu: Historia obszaru Śródziemnomorza od V w.

A/ Opis przedmiotu:
Zajęcia są próbą prezentacji najważniejszych zjawisk, przemian i wydarzeń historycznych,
mających wpływ na społeczną, gospodarczą, etniczną, językową i polityczną mozaikę obszaru
Śródziemnomorza.

B/
Cele zajęć:
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze złożonością dziejów Europy Południowej,
Północnej Afryki i Azji Mniejszej (wchodzących w skład Cesarstwa rzymskiego) od czasów
starożytnych po nowożytne, a także ukazanie związków przeszłości z teraźniejszością.
Efekty kształcenia:
Wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o historii poszczególnych obszarów
Środziemnomorza zarówno w aspekcie politycznym, jak społeczno-kulturowym i
gospodarczym. Dostrzega związki pomiędzy rozpowszechnieniem ideologii i religii a
dystrybucją ludów i języków. 01F--1A_W01, 01F--1A_W02.
Umiejętności: Student zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną, analizuje konkretne
zjawiska społeczno-polityczne, rozpoznaje i nazywa zjawiska i procesy cywilizacyjnokulturowe, społeczne i gospodarcze, dostrzega złożoność relacji i współzależności, potrafi
samodzielnie interpretować i oceniać wydarzenia historyczne. 01F--1A_U02, 01F--1A_U06,
01F--1A_U13.
Inne kompetencje: Student wykazuje kreatywność w realizowaniu założeń cyklu
dydaktycznego, powiększa zasób swoich wiadomości, rozszerza i pogłębia intelektualne
umiejętności analizowania różnorodnych faktów i wydarzeń. 01F--1A_K01, 01F--1A_K05,
01F--1A_K07.

C/
Semestralna organizacja zajęć:
Tematy do realizacji:
1.

Czym jest Śródziemnomorze? Granice geograficzne, historyczne i kulturowe

2.

Chrześcijaństwo. Cesarstwo wschodniorzymskie (bizantyńskie)

3.

Upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie. Państwa germańskie (Ostrogotów,

Wizygotów, Franków, Wandalów, Swebów)
4.

Arabowie i islam

5.

Świadkowie historii Śródziemnomorza od V w. n.e.: źródła do badań

6.

Słowianie i ich wędrówki

7.

Rękopisy z obszaru Śródziemnomorza – podstawowe zagadnienia z zakresu paleografii

i kodykologii
8.

Turcy Seldżuccy i krucjaty

9.

Turcy Osmańscy i ich imperium

10.

Republika wenecka

11.

Historia obszaru Śródziemnomorza od V w. n.e. w świetle tekstów literackich z tego

obszaru
12.

Półwysep Apeniński po VI w.

13.

Półwysep Iberyjski od najazdu arabskiego do zakończenia rekonkwisty

14.

Historia obszaru Śródziemnomorza od V w. n.e. w świetle zabytków ikonografii

15.

Kobiety Śródziemnomorza – wybrane zagadnienia

Literatura:


Christopher Duggan, Historia Włoch, Warszawa 2009: Wydawnictwo Astrum.



Cyril Mango, Historia Bizancjum, Gdańsk 1997: Wydawnictwo Marabut.



Giuliano Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983: PWN.



Jacek Bonarek, Tadeusz Czekalski, Sławomir Sprawski, Stanisław Turlej, Historia
Grecji, Kraków 2005: Wydawnictwo Literackie.



Józef Wolski (red.), Atlas historyczny świata, Warszawa 1974: Państwowe
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.



Nikołaj Sokołow, Narodziny weneckiego imperium kolonialnego, przełożył Z.
Dobrzyniecki, Warszawa 1985: Państwowy Instytut Wydawniczy.



Philip H. Kitti, Dzieje Arabów, Warszawa 1969: PWN.



Richard Clogg, Historia Grecji nowożytnej, przeł. A. Gałąska, Warszawa 2006:
„Książka i Wiedza”.



Robert Collins, Europa wczesnośredniowieczna 300-1000, przełożył T. Szafrański,
Warszawa 1996: Państwowy Instytut Wydawniczy.



Stevan K. Pavlovich, Historia Bałkanów (1804-1945), przekład J. Polak, Warszawa
2009: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.



Steven Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1-3, Warszawa 1987-1988:
Państwowy Instytut Wydawniczy.



Theocharis E. Detorakis, History of Crete, Iraklion 1994.

D/
Wymagania wstępne:
Dla wszystkich zainteresowanych.

Wymiar i forma zajęć:
30 jednostek dydaktycznych w semestrze zimowym (2 godz. w tygodniu). Konwersatorium.
Sposób dokonania oceny końcowej:
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i aktywność na
zajęciach: 50%, ocena z testu końcowego: 50%.

Kryteria selekcji na zajęcia:
Brak wymagań.


Dokument ten, jak również przedstawione w nim treści programowe są indywidualną
pracą twórczą, stworzona w ramach stosunku pracy łączącego autora z Uniwersytetem
Łódzkim



Do złożonego konspektu i wynikającego z niego procesu dydaktycznego,
realizowanego przez autora osobom trzecim nie przysługują autorskie prawa majątkowe

Sylabus 2017/2018
Literatura grecka (epoka archaiczna) 1
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura
Nazwa przedmiotu: Literatura grecka (epoka archaiczna) 1 (A)
Filologia klasyczna I r., semestr zimowy 2017/2018
1. Skrócony opis:
Treścią zajęć jest historia literatury greckiej okresu archaicznego od początków tradycji
piśmienniczej (od IX/VIII w. do V w. p.n.e.): Homera oraz tzw. utworów pseudohomeryckich
i Hezjoda, wieloaspektowa analiza zachowanych utworów, np. pod kątem walorów
artystycznych, zagadnień poznawczych odnoszących się do realiów historycznych, religijnych
i obyczajowych, postulowanych postaw życiowych i wyznawanych wartości etycznych.
2. Wymagania wstępne:
Elementarne wiadomości z zakresu literatury polskiej na poziomie szkoły średniej.
3. Efekty kształcenia:
1. Student ma wiedzę o periodyzacji literatury greckiej, ze szczególnym uwzględnieniem epoki
archaicznej (01FC1A_W04);
2. ma podstawową wiedzę na temat historycznych uwarunkowań systemu społecznego i
obyczajowego ukazanego w archaicznej epice greckiej (01FC1A_W05);
3. zna treść eposów greckich archaicznych (01F--1A_W07);
4. charakteryzuje realia historyczne, społeczne i obyczajowe ukazane w dziełach literackich
(01F-1A_U12);
5. ocenia wartość artystyczną utworów oraz analizuje tekst literacki (01F-1A_U13);
6. rozpoznaje wzory znane z literatury polskiej (01FCS1A_U04);
7. z tolerancją odnosi się do odmiennych interpretacji, punktów widzenia i ocen (01F-1A_K05);
8. docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe najdawniejszej literatury greckiej (01FC1A_K03).
4. Treści kształcenia:
1. Klasyfikacje chronologiczne literatury greckiej.
2. "Literatura ustna".
3. Najstarsze zabytki piśmienne:
a) pismo hieroglificzne,
b) pismo linearne A,
c) pismo linearne B: odczytanie pisma, zawartość treściowa zapisków,
d) powstanie alfabetu greckiego.
3. Homer:
a) tzw. kwestia homerycka,
b) chronologia powstania Iliady i Odysei,
c) wieloaspektowa analiza obydwu eposów: treść, kompozycja utworów i poszczególnych
pieśni, cechy stylu, charakterystyka postaci, opozycja świata ludzkiego i boskiego, porównanie
obydwu dzieł w sferze treściowej i kompozycyjnej, etos rycerski.
4. Utwory pseudo-homeryckie:
a) twórczość cykliczna – Etiopida, Zburzenie Ilionu, Mała Iliada, Powroty, Telegonia,
Edypoida, Tebaida, Epigoni, Zdobycie Oichalii, Fokaida, Tytanomachia,
b) hymny homeryckie,
c) poematy heroikomiczne: Margites, Wojna żabio-mysia.

5. Hezjod:
a) biografia poety i akcenty autobiograficzne w zachowanych utworach,
b) analiza Prac i dni, Teogonii i Tarczy Heraklesa,
c) etyka Hezjoda.
5. Metody i kryteria oceniania:
Ocena, uzyskana na drodze egzaminu ustnego, uzależniona od stopnia osiągnięcia efektów
kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% - dostateczny plus, 60
% - dostateczny
6. Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, elementy dyskusji „okrągłego stołu”.
7. Literatura:
Literatura przedmiotu (wybór):
* Literatura Grecji Starożytnej, pod redakcją H. Podbielskiego. T. 1: Epika, liryka, dramat,
Lublin 2005.
* Antologia liryki starożytnej Grecji, pod red. J. Danielewicza, Wrocław 1984.
* A. M. Komornicka, Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie, Łódź 1987;
* K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974;
* T. Sinko, Literatura grecka, t. I, cz. 1, Kraków 1931;
* J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987;
* M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.
Kanon lektur: Homer, Iliada, Odyseja; wybrane hymny homeryckie; pseudo-homerowa
Wojna żabio-mysia; Hezjod, Teogonia, Prace i dnie, Tarcza Heraklesa (w dostępnych
tłumaczeniach na język polski)

Sylabus 2017/2018
Literatura grecka (epoka archaiczna) 2
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura
Nazwa przedmiotu: Literatura grecka (epoka archaiczna) 2 (A)
Filologia klasyczna I r., semestr letni 2017/2018
1. Skrócony opis:
Zajęcia poświęcone liryce greckiej okresu archaicznego oraz charakterystyce najdawniejszej
prozy. W programie przewidziano wprowadzenie do typologii liryki starożytnej, transformacje
genologiczne, przedstawienie biogramów i twórczości autorów na tle wydarzeń historycznych,
przemian społeczno-politycznych i obyczajowych na przestrzeni czterech wieków w różnych
częściach geograficznych Grecji, wieloaspektową analizę zachowanych utworów, np. pod
kątem walorów artystycznych, zagadnień poznawczych odnoszących się do realiów
historycznych, religijnych i obyczajowych, postulowanych postaw życiowych i wyznawanych
wartości etycznych.
2. Wymagania wstępne:
Elementarne wiadomości z zakresu literatury polskiej na poziomie szkoły średniej. Pożądana
jest znajomość epiki greckiej okresu archaicznego.
3. Efekty kształcenia:
1. Student ma wiadomości o biografii greckich twórców archaicznych oraz identyfikuje tytuły
i treść ich dzieł (01FC1A_W04);
2. zna realia historyczne, kulturowe i obyczajowe towarzyszące genezie utworów literackich
(01FC1A_W05);
3. ma podstawowe wiadomości na temat gatunków liryki archaicznej (01F--1A_W08);
4. przeprowadza literacką analizę dzieła pod kątem artystycznym oraz interpretację utworu
poetyckiego (01F-1A_U03);
5. rozpoznaje i definiuje poszczególne odmiany liryki monodycznej oraz identyfikuje lirykę
chóralną (01F-1A_U04);
6. rozpoznaje wzory znane z literatury polskiej (01FCS1A_U04);
7. z tolerancją odnosi się do odmiennych interpretacji, punktów widzenia i ocen (01F-1A_K05);
8. docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe najdawniejszej literatury greckiej (01FC1A_K03).
4. Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie do liryki:
a) znaczenie terminów liryka, melika, poezja,
b) podział chronologiczny, podział treściowo-formalny oraz podstawowe różnice między
monodią i liryką chóralną, podział Proklosa oraz szkic najważniejszych odmian lirycznych
starożytności
2. Utwory ludowe.
3. Twórczość jambografów: Archiloch, Semonides z Samos, Hipponaks z Efezu.
4. Przedstawiciele elegii bitewnej: Kallinos z Efezu, Tyrtajos.
5. Solon: postać Solona jako męża stanu i reformatora, elegia publicystyczna i moralizatorska,
elegia bitewna.
6. Elegia miłosna – Mimnermos.
7. Elegia filozoficzna – Ksenofanes.

8. Elegia dydaktyczna – Teognis z Megary: teognidejska etyka arystokratyczna, kwestia tzw.
Corpus Theognideum.
9. Liryka z Lesbos: rys historyczny z dziejów wyspy, twórczość Alkajosa, Safona – postać
poetki i jej twórczość.
10. Anakreont i anakreontyki:
11. Liryka chóralna: parthenia Alkmana, Stesichoros i jego nowatorstwo w budowaniu pieśni
chóralnych, miejsce liryki chóralnej i monodii w twórczości Ibikosa, Simonides z Keos – poeta
i mędrzec, postać i twórczość Pindara, Bakchylides.
12. Proza w literaturze okresu archaicznego: dzieła o charakterze naukowym, gnomika
moralizatorska, bajka Ezopowa.
5. Metody i kryteria oceniania:
Ocena, uzyskana na drodze egzaminu ustnego, uzależniona od stopnia osiągnięcia efektów
kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% - dostateczny plus, 60
% - dostateczny
6. Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, elementy dyskusji „okrągłego stołu”.
7. Literatura:
* Literatura Grecji Starożytnej, pod redakcją H. Podbielskiego. T. 1: Epika, liryka, dramat,
Lublin 2005.
* Antologia liryki starożytnej Grecji, pod red. J. Danielewicza, Wrocław 1984.
* A. M. Komornicka, Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie, Łódź 1987;
* T. Sinko, Literatura grecka, t. I, cz. 1, Kraków 1931;
* J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987;
* M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.

Sylabus 2017/2018
Elementy greki starożytnej 1
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura
Nazwa przedmiotu: Elementy greki starożytnej 1 (B)
Studia śródziemnomorskie z językiem włoskim III r., semestr zimowy 2017/2018
1. Skrócony opis: Celem zajęć jest przekazanie elementarnych wiadomości teoretycznych z
gramatyki starożytnej greki w zakresie niezbędnym przy lekturze prostych tekstów greckich.
2. Wymagania wstępne: Znajomość języka łacińskiego w stopniu podstawowym.
3. Efekty kształcenia:
1. Student ma elementarną wiedzę o dialektach greckich ze szczególnym uwzględnieniem
dialektu jońsko-attyckiego (01FC1A_W02);
2. zna alfabet grecki oraz znaki diakrytyczne, zna fleksję nominalną i werbalną w
przewidzianym zakresie (01FCS1A_W06);
3. ma elementarną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kultury starożytnej Grecji (01F-1A_W07);
4. czyta i zapisuje tekst grecki (grecki alfabet, przydechy, interpunkcja); poprawnie stosuje
wiadomości z zakresu fleksji w pracy nad tekstem greckim(01F-1A_U01);
5. tłumaczy proste teksty greckie; posługuje się leksykonami języka starogreckiego; wyjaśnia
znaczenie greckich słów, sentencji i zwrotów (01FC1A_U01);
6. dokonuje analizy przetłumaczonych tekstów i formułuje na tej podstawie własne wnioski
(01F-1A_U03);
7. pracuje w zespole, podejmując się różnych zadań (01F-1A_K01);
8. ma świadomość znaczenia języka i kultury starożytnej Grecji dla współczesnego jej
dziedzictwa cywilizacyjnego (01FC1A_K03).
4. Treści kształcenia:
1. Ogólne wiadomości o języku greckim;
2. Nauka czytania i zapisywania tekstu greckiego, zasady akcentowania;
3. Ogólne wiadomości o deklinacji greckiej;
4. Odmiana rodzajników;
5. Deklinacje I ‒ III
6. Ogólne wiadomości o koniugacji greckiej oraz czasach i trybach występujących w
grece;
7. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis, imperfecti activi i medii et passivi;
8. Indicativus aoristi, futuri I activi i medii;
9. Participia ‒ odmiana i znaczenie;
10. Orzeczenie imienne; szyk przydawkowy i orzecznikowy;
11. Orzeczenie przy podmiocie w neutrum pluralis;
12. Użycie strony zwrotno-biernej;
13. Konstrukcje składniowe: accusativus cum infinitivo, genetivus absolutus, funkcje
przypadków

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, składowa testów kontrolnych, uzależniona od stopnia
osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% dostateczny plus, 60 % - dostateczny.
6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych, metoda doświadczeń.
7. Literatura:
- M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, Warszawa 1984.
- Słownik grecko-polski, ed. O. Jurewicz, t. 1-2, Warszawa 2000.
- Słownik grecko-polski, ed. Z. Abramowiczówna, t. 1-4, Warszawa 1998.
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1962.

Sylabus 2017/2018
Elementy greki starożytnej 2
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura
Nazwa przedmiotu: Elementy greki starożytnej 2 (B)
Studia śródziemnomorskie z językiem włoskim III r., semestr letni 2017/2018
1. Skrócony opis: Celem zajęć jest przekazanie elementarnych wiadomości teoretycznych z
gramatyki starożytnej greki w zakresie niezbędnym przy lekturze prostych tekstów greckich.
2. Wymagania wstępne: Zaliczony kurs z semestru zimowego, znajomość języka łacińskiego
w stopniu podstawowym.
3. Efekty kształcenia:
1. ma elementarną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kultury starożytnej Grecji (01F-1A_W07);
2. ma elementarne wiadomości o języku i jego rozwoju historycznym (01F--1A_W05);
3. poprawnie identyfikuje formy nominalne i werbalne występujące w tekście (01F-1A_U12);
4. tłumaczy proste teksty greckie; posługuje się leksykonami języka starogreckiego; wyjaśnia
znaczenie greckich słów, sentencji i zwrotów (01FC1A_U01);
5. dokonuje analizy przetłumaczonych tekstów i formułuje na tej podstawie własne wnioski
(01F-1A_U03);
6. pracuje w zespole, podejmując się różnych zadań (01F-1A_K01);
7. ma świadomość znaczenia języka i kultury starożytnej Grecji dla współczesnego jej
dziedzictwa cywilizacyjnego (01FC1A_K03).
4. Treści kształcenia:
1. Kategoryzacja odmian przymiotników, stopniowanie przymiotników.
2. Liczebniki główne i porządkowe.
3. Zaimki osobowe, nieokreślone, wskazujące, zwrotne, względne.
4. Coniunctivus i optativus ‒ struktura i znaczenie
5. Verba contracta.
6. Verba liquida.
5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, składowa testów kontrolnych, uzależniona od stopnia
osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% dostateczny plus, 60 % - dostateczny.
6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych, metoda doświadczeń.
7. Literatura:
- M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, Warszawa 1984.
- Słownik grecko-polski, ed. O. Jurewicz, t. 1-2, Warszawa 2000.
- Słownik grecko-polski, ed. Z. Abramowiczówna, t. 1-4, Warszawa 1998.
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1962.

Sylabus 2017/2018
Praktyczna nauka starożytnej greki 1
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka starożytnej greki 1
Filologia klasyczna II r., semestr zimowy 2017/2018
1. Skrócony opis: Celem zajęć jest przekazanie podstawowych wiadomości z gramatyki
starożytnej greki w zakresie niezbędnym przy lekturze prostych tekstów greckich, wdrażanie
technik tłumaczeniowych, rozwijanie umiejętności rozumienia i analizowania pod kątem
walorów poznawczych tłumaczonych tekstów.
2. Wymagania wstępne: Znajomość języka łacińskiego w stopniu podstawowym.
3. Efekty kształcenia:
1. student ma elementarną wiedzę o dialektach greckich ze szczególnym uwzględnieniem
dialektu jońsko-attyckiego (01FC1A_W02);
2. zna alfabet grecki oraz znaki diakrytyczne, zna fleksję nominalną i werbalną w
przewidzianym zakresie (01FCS1A_W06);
3. ma elementarną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kultury starożytnej Grecji (01F-1A_W07);
4. czyta i zapisuje tekst grecki (grecki alfabet, przydechy, interpunkcja); poprawnie stosuje
wiadomości z zakresu fleksji w pracy nad tekstem greckim(01F-1A_U01);
5. tłumaczy proste teksty greckie; posługuje się leksykonami języka starogreckiego; wyjaśnia
znaczenie greckich słów, sentencji i zwrotów (01FC1A_U01);
6. dokonuje analizy przetłumaczonych tekstów i formułuje na tej podstawie własne wnioski
(01F-1A_U03);
7. pracuje w zespole, podejmując się różnych zadań (01F-1A_K01);
8. ma świadomość znaczenia języka i kultury starożytnej Grecji dla współczesnego jej
dziedzictwa cywilizacyjnego (01FC1A_K03).
4. Treści kształcenia:
14. Ogólne wiadomości o języku greckim;
15. Nauka czytania i zapisywania tekstu greckiego, zasady akcentowania;
16. Ogólne wiadomości o deklinacji greckiej;
17. Odmiana rodzajników;
18. Deklinacje I ‒ III
19. Ogólne wiadomości o koniugacji greckiej oraz czasach i trybach występujących w
grece;
20. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis, imperfecti activi i medii et passivi;
21. Indicativus aoristi, futuri I activi i medii;
22. Participia ‒ odmiana i znaczenie;
23. Orzeczenie imienne; szyk przydawkowy i orzecznikowy;
24. Orzeczenie przy podmiocie w neutrum pluralis;
25. Użycie strony zwrotno-biernej;
26. Konstrukcje składniowe: accusativus cum infinitivo, genetivus absolutus, funkcje
przypadków

5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, składowa testów kontrolnych, uzależniona od stopnia
osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% dostateczny plus, 60 % - dostateczny.
6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych, metoda doświadczeń.
7. Literatura:
- M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, Warszawa 1984.
- Słownik grecko-polski, ed. O. Jurewicz, t. 1-2, Warszawa 2000.
- Słownik grecko-polski, ed. Z. Abramowiczówna, t. 1-4, Warszawa 1998.
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1962.

Sylabus 2017/2018
Praktyczna nauka starożytnej greki 2
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka starożytnej greki 2
Filologia klasyczna II r., semestr letni 2017/2018
1. Skrócony opis: Celem zajęć jest uzupełnianie podstawowych wiadomości z gramatyki
starożytnej greki w zakresie niezbędnym przy lekturze prostych tekstów greckich, ćwiczenie
stosowania technik tłumaczeniowych, rozwijanie umiejętności rozumienia i analizowania pod
kątem walorów poznawczych tłumaczonych tekstów.
2. Wymagania wstępne: Znajomość języka łacińskiego w stopniu podstawowym, zaliczony
kurs przedmiotu w zakresie przewidzianym w pierwszym semestrze.
3. Efekty kształcenia:
1. ma elementarną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kultury starożytnej Grecji (01F-1A_W07);
2. ma elementarne wiadomości o języku i jego rozwoju historycznym (01F--1A_W05);
3. poprawnie identyfikuje formy nominalne i werbalne występujące w tekście (01F-1A_U12);
4. tłumaczy proste teksty greckie; posługuje się leksykonami języka starogreckiego; wyjaśnia
znaczenie greckich słów, sentencji i zwrotów (01FC1A_U01);
5. dokonuje analizy przetłumaczonych tekstów i formułuje na tej podstawie własne wnioski
(01F-1A_U03);
6. pracuje w zespole, podejmując się różnych zadań (01F-1A_K01);
7. ma świadomość znaczenia języka i kultury starożytnej Grecji dla współczesnego jej
dziedzictwa cywilizacyjnego (01FC1A_K03).
4. Treści kształcenia:
1. Kategoryzacja odmian przymiotników, stopniowanie przymiotników.
2. Liczebniki główne i porządkowe.
3. Zaimki osobowe, nieokreślone, wskazujące, zwrotne, względne.
4. Coniunctivus i optativus ‒ struktura i znaczenie
5. Verba contracta.
6. Verba liquida.
7. Aoryst pasywny I i II, aoryst tematyczny.
8. Perfectum i plusquamperfectum I i II.
5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, składowa testów kontrolnych, uzależniona od stopnia
osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% dostateczny plus, 60 % - dostateczny.
6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych, metoda doświadczeń.
7. Literatura:
- M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, Warszawa 1984.
- Słownik grecko-polski, ed. O. Jurewicz, t. 1-2, Warszawa 2000.
- Słownik grecko-polski, ed. Z. Abramowiczówna, t. 1-4, Warszawa 1998.

- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1962.
Sylabus 2017/2018
Gramatyka opisowa języka greckiego 1
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka greckiego 1
Filologia klasyczna II r., semestr zimowy 2017/2018
1. Skrócony opis: Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami starożytnej
greki, ich porządkowanie i utrwalanie.
2. Wymagania wstępne: Znajomość języka łacińskiego w stopniu podstawowym.
3. Efekty kształcenia:
1. student ma elementarną wiedzę o dialektach greckich ze szczególnym uwzględnieniem
dialektu jońsko-attyckiego (01FC1A_W02);
2. zna alfabet grecki oraz znaki diakrytyczne, zna fleksję nominalną i werbalną w
przewidzianym zakresie (01FCS1A_W06);
3. poprawnie identyfikuje formy nominalne i werbalne (01F-1A_U12);
4. posługuje się pojęciami specjalistycznymi oraz paradygmatami fleksyjnymi i składniowymi
(01F-1A_U02)
5. pracuje w zespole, podejmując się różnych zadań (01F-1A_K01);
6. ma świadomość znaczenia języka i kultury starożytnej Grecji dla współczesnego jej
dziedzictwa cywilizacyjnego (01FC1A_K03).
4. Treści kształcenia:
27. Ogólne wiadomości o języku greckim;
28. Nauka czytania i zapisywania tekstu greckiego, zasady akcentowania;
29. Ogólne wiadomości o deklinacji greckiej;
30. Odmiana rodzajników;
31. Deklinacje I ‒ III
32. Ogólne wiadomości o koniugacji greckiej oraz czasach i trybach występujących w
grece;
33. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis, imperfecti activi i medii et passivi;
34. Indicativus aoristi, futuri I activi i medii;
35. Participia ‒ odmiana i znaczenie;
36. Orzeczenie imienne; szyk przydawkowy i orzecznikowy;
37. Orzeczenie przy podmiocie w neutrum pluralis;
38. Użycie strony zwrotno-biernej;
39. Konstrukcje składniowe: accusativus cum infinitivo, genetivus absolutus, funkcje
przypadków
5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, składowa testów kontrolnych, uzależniona od stopnia
osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% dostateczny plus, 60 % - dostateczny.
6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych.
7. Literatura:

- M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, Warszawa 1984.
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1962.
- A. i K. Korusowie, Hellenie glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa
1994.

Sylabus 2017/2018
Gramatyka opisowa języka greckiego 2
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Joanna Sowa
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka greckiego 2
Filologia klasyczna II r., semestr letni 2017/2018
1. Skrócony opis: Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami starożytnej
greki, ich porządkowanie i utrwalanie.
2. Wymagania wstępne: Znajomość języka łacińskiego w stopniu podstawowym, zaliczenie
kursu gramatyki języka greckiego 1
3. Efekty kształcenia:
1. student ma podstawową wiedzę o zagadnieniach morfologicznych, fleksyjnych i
składniowych (01FC1A_W02);
2. ma elementarne wiadomości o języku i jego rozwoju historycznym (01F--1A_W05);
3. poprawnie identyfikuje formy nominalne i werbalne (01F-1A_U12);
4. posługuje się pojęciami specjalistycznymi oraz paradygmatami fleksyjnymi i składniowymi
(01F-1A_U02)
5. pracuje w zespole, podejmując się różnych zadań (01F-1A_K01);
6. ma świadomość znaczenia języka i kultury starożytnej Grecji dla współczesnego jej
dziedzictwa cywilizacyjnego (01FC1A_K03).
4. Treści kształcenia:
1. Kategoryzacja odmian przymiotników, stopniowanie przymiotników.
2. Liczebniki główne i porządkowe.
3. Zaimki osobowe, nieokreślone, wskazujące, zwrotne, względne.
4. Coniunctivus i optativus ‒ struktura i znaczenie
5. Verba contracta.
6. Verba liquida.
7. Aoryst pasywny I i II, aoryst tematyczny.
8. Perfectum i plusquamperfectum I i II.
5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, składowa testów kontrolnych, uzależniona od stopnia
osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus, 80% - dobry, 70% dostateczny plus, 60 % - dostateczny.
6. Metody dydaktyczne: metoda ćwiczeń przedmiotowych.
7. Literatura:
- M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, Warszawa 1984.
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1962.
- A. i K. Korusowie, Hellenie glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa
1994.

Sylabus 2017/2018
Seminarium licencjackie 1, 2
Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1,2 (A)
Filologia klasyczna, studia śródziemnomorskie z językiem włoskim III r., semestr zimowy i
letni 2017/2018
1. Skrócony opis:
Seminarium licencjackie przygotowuje do sprawnego opracowania i napisania pracy
licencjackiej, od znalezienia przestrzeni badawczej przez wstępny konspekt po etap finalny
powstania pracy. Studenci wykorzystują znajomość ogólnych zasad tworzenia tekstu
naukowego i jego edycji z wykorzystaniem wszelkich niezbędnych do tego narzędzi.
Zapoznają się również ze specyfiką dyskursu naukowego. Podczas pracy na zajęciach
seminaryjnych każdy student na bieżąco omawia poszczególne fazy swojej pracy, co pozwala
wszystkim uczestnikom seminarium nabywać umiejętności praktycznych w zakresie
prowadzenia dyskusji i komentowania osiągnięć kolegów.
2. Wymagania wstępne:
Zaliczone cztery semestry studiów filologicznych.
3. Efekty kształcenia:
1. ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej reprezentowanej
dziedziny (01F--1A_W01; 01F--1A_W03);
2. ma podstawową wiedzę o powiązaniach dyscyplin filologicznych z innymi dyscyplinami
nauk humanistycznych (01F--1A_W02);
3. buduje bazę bibliograficzną eksploatując dostępne metody kwerendy, publikacje, sieć
internetową (01F--1A_W10);
4. definiuje zakres badań naukowych zgodny z jego zainteresowaniami i naukowymi
preferencjami (01F-1A_U02; 01F-1A_U10);
5. interpretuje zebrane materiały pod kątem ich przydatności (01F-1A_U03; 01F-1A_U05);
6. projektuje zawartość treściową pracy naukowej i objaśnia założenia swojej dysertacji
naukowej (01F-1A_U12; 01F-1A_U09);
7. prezentuje efekt badań przed grupą studentów (01F-1A_U06; 01F-1A_U07);
8. posiada umiejętność wyznaczania priorytetów służących osiągnięciu wyznaczonego celu
(01F-1A_K03);
9. ocenia krytycznie (polemicznie lub aprobatywnie) dokonania badawcze kolegów (01F1A_K05).
4. Treści kształcenia:
1. prezentacja projektów prac licencjackich
- temat
- metody naukowe
- materiał bazowy: literatura prymarna i sekundarna
- zakres pozycji bibliograficznych
2. konstrukcja pracy

- status quaestionis
- poprowadzenie tematu
- rozłożenie materiału w pracy, podział na rozdziały
- umiejętność dokonywania analiz
- syntetyzowanie wyników badań
3. analiza wybranych materiałów bibliograficznych
- metoda pracy autora zastosowana przy opracowaniu zagadnienia
- zawartość merytoryczna analizowanego tekstu
- uwagi na temat metodologii pracy autora.

5. Metody i kryteria oceniania:
Po semestrze pierwszym:
Postępy w przygotowaniu pracy dyplomowej na podstawie prezentacji 70 %, aktywność w
dyskusjach seminaryjnych 30%.
Po semestrze drugim:
Stan zaawansowania pracy magisterskiej 90%, aktywność w dyskusjach seminaryjnych 10%.
6. Metody dydaktyczne:
Metoda projektu, dyskusja seminaryjna
7. Literatura:
- lektura jest corocznie ustalana z uczestnikami seminarium w zależności od ich zainteresowań
naukowych
Stały zestaw podstawowych lektur:
- Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przeł. J. Piątkowska,
Kraków 1999.
- Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych: licencjackich i
magisterskich, Warszawa 2000.
- Małunowiczówna L., Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i
naukowej, Lublin 1960.
- Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod redakcją E. Wipszyckiej, t. I,
Warszawa 1979; t. II, Warszawa 1968; t. III: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku,
Warszawa 1999.
- Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze napisać: opowiadanie, podanie, streszczenie, życiorys,
ogłoszenie, list motywacyjny, podziękowanie, referat, pracę magisterską..., Warszawa 2002.
8. Informacje dodatkowe: Warunkiem uzyskania zaliczenia drugiego semestru jest złożenie
gotowej pracy licencjackiej.

Sylabus 2017/2018
FILOZOFIA STAROŻYTNA 1
Koordynator przedmiotu: mgr Aneta Tylak
Rok studiów: II licencjacki
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, proseminarium 1
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Treścią zajęć jest zapoznanie się z poglądami starożytnych filozofów.
Studenci czytają wybrane teksty i fragmenty autorstwa starożytnych myślicieli; w trakcie zajęć
przedstawiają poglądy filozofów, które zostały zawarte w przeczytanych tekstach oraz
dyskutują, wraz z wykładowcą, na temat głównych założeń starożytnych nurtów i systemów
filozoficznych; w swojej pracy korzystają z literatury przedmiotu. Celem zajęć jest poznaie
podstawowych nurtów i systemów filozoficznych starożytnej Grecji i Rzymu oraz umiejętność
interpretacji tekstów filozoficznych.
2. Wymagania wstępne: podstawowa znajomość realiów historycznych starożytnej Grecji i
Rzymu.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student zna: 1) poglądy starożytnych filozofów (01F-1A_W02, 01F-1A_W07), 2)
główne założenia starożytnych nurtów filozoficznych (01F-1A_W02, 01F-1A_W07), 3)
fragmenty dzieł autorstwa greckich i rzymskich myślicieli (01F-1A_W02, 01F-1A_W06,
01FC1A_W01), 4) podstawowe terminy filozoficzne związane z poszczególnymi nurtami
(01F-1A_W01)
umiejętności: Student umie: 1) przyporządkować poszczególne poglądy do właściwych
nurtów i systemów filozoficznych (01F-1A_U09, (01FC1A_U04), 2) przeprowadzać analizę i
interpretację tekstów filozoficznych (01F-1A_U03), 3) dyskutować na temat starożytnych
koncepcji filozoficznych, wyrażając własną opinię na ich temat (01F-1A_U06, (01F-1A_U13)
kompetencje: Student 1) wykazuje kreatywność w interpretacji poglądów starożytnych
myślicieli (01F-2A_K06), 2) umie pracować w grupie, prowadząc dyskusję i wymieniając się
argumenatmi z pozostałymi uczestnikami zajęć (01F-2A_K02, 01F-2A_K05, 01F-2A_K06)
4. Treści kształcenia:
Lektura, omawianie i interpretacja dzieł starożytnych filozofów (Parmenides, Empedokles,
sofiści, Platon)
5. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie aktywności na zajęciach
(60%) oraz przygotowanych przez siebie prezentacji (40%), według następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 85-90% EK
ocena dobra – 75-85% EK
ocena dostateczna plus – 70-75% EK
ocena dostateczna – 60-70% EK
6. Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, analiza i interpretacja tekstu z dyskusją,
praca w grupach, prezentacja.

7. Literatura przedmiotu:
- Albert K., O Platońskim pojęciu filozofii, przeł. J. Drewnowski, Warszawa 1991.
- Copleston F., Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, przeł. H. Bednarek, Warszawa 1998.
- Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska, K. Leśniak, W.
Olszewski (przy współpracy B. Kupisa), Warszawa 1984.
- Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, przeł. P. Domański, Warszawa 2000.
- Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.
- Krońska I., Sokrates, Warszawa 2001.
- Lengauer W., Stebnicka K., Empedokles i jego „Katharmoi”, „Ars Regia” 3/1 (6), s. 9 – 30.
- Mrówka K., Jedna tylko droga. Parmenides. Fragmenty, przekład, komentarze, Szczecin
2003.
- Platon, Obrona Sokratesa, przeł. W. Witwicki, Warszawa 2006.
- Platon, Państwo, (wybrane księgi), przeł. W. Witwicki, Warszawa 2010.
- Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki, Warszawa 2006.
- Reale G., Myśl starożytna, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 2003.

Sylabus 2017/2018
FILOZOFIA STAROŻYTNA 2
Koordynator przedmiotu: mgr Aneta Tylak
Rok studiów: II licencjacki
Semestr: letni
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, proseminarium 1
Forma ewaluacji: egzamin ustny
1. Skrócony opis: Treścią zajęć jest zapoznanie się z poglądami starożytnych filozofów.
Studenci czytają wybrane teksty i fragmenty autorstwa starożytnych myślicieli; w trakcie zajęć
przedstawiają poglądy filozofów, które zostały zawarte w przeczytanych tekstach oraz
dyskutują, wraz z wykładowcą, na temat głównych założeń starożytnych nurtów i systemów
filozoficznych; w swojej pracy korzystają z literatury przedmiotu. Celem zajęć jest poznaie
podstawowych nurtów i systemów filozoficznych starożytnej Grecji i Rzymu oraz umiejętność
interpretacji tekstów filozoficznych.
2. Wymagania wstępne: podstawowa znajomość realiów historycznych starożytnej Grecji i
Rzymu.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student zna: 1) poglądy starożytnych filozofów (01F-1A_W02, 01F-1A_W07), 2)
główne założenia starożytnych nurtów filozoficznych (01F-1A_W02, 01F-1A_W07), 3)
fragmenty dzieł autorstwa greckich i rzymskich myślicieli (01F-1A_W02, 01F-1A_W06,
01FC1A_W01), 4) podstawowe terminy filozoficzne związane z poszczególnymi nurtami
(01F-1A_W01)
umiejętności: Student umie: 1) przyporządkować poszczególne poglądy do właściwych
nurtów i systemów filozoficznych (01F-1A_U09, (01FC1A_U04), 2) przeprowadzać analizę i
interpretację tekstów filozoficznych (01F-1A_U03), 3) dyskutować na temat starożytnych
koncepcji filozoficznych, wyrażając własną opinię na ich temat (01F-1A_U06, (01F-1A_U13)
kompetencje: Student 1) wykazuje kreatywność w interpretacji poglądów starożytnych
myślicieli (01F-2A_K06), 2) umie pracować w grupie, prowadząc dyskusję i wymieniając się
argumenatmi z pozostałymi uczestnikami zajęć (01F-2A_K02, 01F-2A_K05, 01F-2A_K06)
4. Treści kształcenia:
Lektura, omawianie i interpretacja dzieł starożytnych filozofów (Arystoteles, Epikur, Seneka,
Marek Aureliusz, Plotyn, św. Augustyn, Boecjusz)
5. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie aktywności na zajęciach
(60%) oraz przygotowanych przez siebie prezentacji (40%), według następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 85-90% EK
ocena dobra – 75-85% EK
ocena dostateczna plus – 70-75% EK
ocena dostateczna – 60-70% EK
6. Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, analiza i interpretacja tekstu z dyskusją,
praca w grupach, prezentacja.

7. Literatura przedmiotu:
- Arystoteles, Etyka nikomachejska (fragmenty), przeł. D. Gromska, Warszawa 1996.
- Arystoteles, Metafizyka (fragmenty), przeł. K. Leśniak, Warszawa 1990.
- św. Augustyn, Solilokwia i inne dialogi o duszy (fragmenty), przeł. A. Świderkówna, ks. L.
Kuc, D. Turkowska, Warszawa 2010.
- Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia (fragmenty), przeł. G. Kurylewicz, M. Antczak,
Kęty 2016.
- Copleston F., Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, przeł. H. Bednarek, Warszawa 1998.
- Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska, K. Leśniak, W.
Olszewski (przy współpracy B. Kupisa), Warszawa 1984.
- Epikur, Listy, maksymy i senetncje, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 2003.
- Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, przeł. P. Domański, Warszawa 2000.
- Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.
- Marek Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Warszawa 1997.
- Plotyn, Enneady (fragmenty), t. 1 i 2, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 1959.
- Reale G., Myśl starożytna, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 2003.
- Seneka, Myśli, przeł. S. Stabryła, Warszawa 1999.

LITERATURA GRECKA 6
(Literatura Grecka Okres Rzymski)

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Rybowska
Rok i semestr studiów: III rok studiów licencjackich, semestr letni 2017/2018
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin w semestrze, konwersatorium
Skrócony opis przedmiotu:
Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z literaturą grecką okresu cesarstwa rzymskiego w jej
kontekście kulturowym i historycznym. Okres cesarstwa był okresem niezmiernie burzliwym, w którym widoczny
był proces ścierania się dwóch światów, powoli kostniejącego i zamierającego pogańskiego i rodzącego się do
życia świata chrześcijańskiego. Zderzenie się tych dwu biegunowo różnych postaw wobec życia znalazło także
odzwierciedlenie w piśmiennictwie tych czasów. W programie przewidziano omówienie nowych gatunków
prozaicznych; przedstawienie antycznych teorii epistolograficznych i rodzajów listów; genezy romansu i jego
charakterystyki; prezentację „Drugiej sofistyki” jako ruchu moralnego, patriotycznego i literackiego. Prezentację
literatury naukowej i encyklopedycznej. Nowych treści w starych gatunkach liryki i epiki. Zaprezentowane
zostaną także formy literackie służące obronie wiary chrześcijańskiej i te, które służyły jej wyszydzaniu,
piętnowaniu i zwalczaniu. Zostanie omówiona historia kształtowania się Ksiąg Starego i Nowego Testamentu.
Wymagania wstępne:
Znajomość historii starożytnej okresu archaicznego i klasycznego w stopniu podstawowym. Znajomość literatury
greckiej okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego w stopniu podstawowym.
Efekty kształcenia
Student ma wiadomości o biografii greckich twórców okresu cesarstwa oraz identyfikuje tytuły i treść ich dzieł
Dysponuje wiedzą na temat literatury fachowej (naukowej i technicznej)
Posiada wiedzę na temat historiografii przedmiotowego okresu, jej uwarunkowań kulturowych i intelektualnych,
najważniejszych sporów metodologicznych i religijnych epoki.
Student przeprowadza literacką analizę dzieła pod kątem artystycznym oraz interpretację utworu zarówno
poetyckiego jak i prozaicznego
Student z tolerancją odnosi się do odmiennych interpretacji, punktów widzenia i ocen
Student z tolerancją odnosi się do różnych wierzeń i religii
Student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe literatury greckiej okresu cesarstwa
Symbole: 01F-1A˗˗W04; 01F-1A˗˗W05; 01F-1A˗˗W08; 01F-1A˗˗U03; 01F-1A˗˗K03; 01F-1A˗˗K05; 01F1A˗˗U10.
Treści kształcenia:

I. Poezja okresu rzymskiego. Liryka: Hymny Proklosa, Hymny orfickie, Hymny Mesomedesa.
Poezja dydaktyczna: jambiczne bajki Babriosa. Epika: Epyllion Musaiosa, Opowieść o Hero i Leandrze, Kwintus
ze Smyrny i jego Posthomerica, Nonnosa z Panopolis Dionisiaka.
Epika dydaktyczna: Dionysios z Aleksandrii, (Periegeta), Opis świata zamieszkałego (przewodnik po zamieszkałej
ziemi), Oppiana z Kylikii, O łowieniu ryb (Halieutika), Oppiana z Apamei, O polowaniu (Kynegetika), Lithika
czyli Kamiennik.
II. Uczeni I i II w.: Strabon z Amasei, Klaudiusz Ptolemeusz z Ptolemais, Pauzaniasz, Klaudiusz Galen, Diogenes
Laertios.
III. „Druga sofistyka” jako „sztuka przemawiania”, ruch moralny, patriotyczny i literacki.
III. A: „Sztuka przemawiania” i proza przedstawicieli „Drugiej sofistyki” na przełomie II i III wieku: Dion z Prusy
(Chrysostomos), Faworynus z Arelate, Herodes Attyk, Eliusz Arystydes, Maksymos z Tyru, Filostratos.
III. B: Lukian jako przedstawiciel „Drugiej sofistyki”. Geneza i charakter dialogów Lukiana jako formy literackiej.
III. C: „ Druga sofistyka” i kolekcjonerzy osobliwości rozmaitych: Atenajos z Naukratis, Klaudiusz Elian.
IV. Plutarch: życie i twórczość, podział pism i ich charakterystyka.
V. List antyczny jako wyrafinowana forma fikcji literackiej: -Alkifron, Listy heter; -Flawiusz Filostratos; Listy
miłosne, -Klaudiusz Elian, Listy wieśniaków; -Pseudo-Hippokrates, O śmiechu Demokryta. Listy 10-23.
VI. Romans starożytny: geneza romansu i czas powstania, charakterystyka gatunku, przedstawiciele.
VII. Proza historyczna: Dionizjusz z Halikarnasu Archeologia rzymska; Diodor Sycylijski Biblioteka; Arrian
z Nikomedeii, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, Opis Indii, Appian z Aleksandrii Historia rzymska; Lucjusz
Kasjusz Dion Kokcejan, Historia rzymska; Herodian Historia cesarstwa rzymskiego po Marku Aureliuszu;
JdfrAQózef Flawiusz, Wojna Żydowska, Starożytności żydowskie, Autobiografia, Przeciw Apionowi.
VIII. Dzieje powstawania Ksiąg Starego i Nowego Testamentu.
IX. Literatura apologetyczno-propagandowa: Justyn, Ireneusz, Tacjan.
X. Literatura filozoficzno-chrześcijańska: Klemens Aleksandryjski, Orygenes z Aleksandrii, Euzebiusz z Cezarei.
XI. A: Ojcowie Kościoła (Ojcowie Kapadoccy, koniczynka kapadocka): Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy,
Grzegorz z Nazjanzu.
XII. Jan Chryzostom.

Metody i kryteria oceniania:
Ocena, uzyskana na podstawie testu zaliczeniowego, uzależniona od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia:
100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus; 80% - dobry, 70% - dostateczny plus, 60% - dostateczny.

Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, elementy dyskusji „okrągłego stołu”.
LITERATURA PRZEDMIOTU: Literatura Grecji Starożytnej. Pod redakcją Henryka Podbielskiego. T. 1: Epika,
liryka, dramat, Lublin 2005. Literatura Grecji Starożytnej. Pod redakcją Henryka Podbielskiego. T. 2: Proza
historyczna; Krasomówstwo; Filozofia i Nauka; Literatura Chrześcijańska, Lublin 2005. -Myśl filozoficzna

wczesnego chrześcijaństwa od Justyna do Grzegorza z Nazjanzu. Wyb., wstęp i przypisy Z.Adamski, Wrocław
1983.
KANON LEKTUR:
Dion z Prusy, Mowa Eubejska, tłum, oprac. S. Hammer, [w:] Nowela grecka, BM 14, W-wa 1950, s. 128 – 146.
Elian Klaudiusz, Opowiastki rozmaite. Listy Wieśniaków, przeł. M. Borowska, Biblioteka Antyczna 1998. -Elian
Klaudiusz, O właściwościach zwierząt (wybór), przeł. A. M. Komornicka, Biblioteka Antyczna 1998. (jedna
księga do wyboru). Filostrat Starszy, Obrazy, przeł, wst. komen. i przyp. Remigiusz Popowski, Seria „Biblioteka
Antyczna” W-wa 1998: Bajki (s. 101 - 103), Łokietki (s.106 - 108), Amfion (s. 122 - 125), Faeton (s. 125 - 127),
Perseusz (s. 181 - 184), Wychowanie Achillesa (s.193 - 197), Kasandra (s. 221 -225), Pan (s. 225- 227), Gyry
(s. 230 - 232), Cyklop (s. 248 - 251), Herakles wśród Pigmejów (s. 261 - 263), Herakles w szale (s.264 - 267),
Pogrzeb Abderosa (s. 270 - 272), Krosna (s. 280 - 283), Euadne (s. 286 - 289). Galen, Zachęta do studiowania
sztuk, tł. M. Szarmach, Meander 45, 1990, nr 7/9. Grzegorz z Nazjanzu, Hymn do Boga. tł. A. M. Komornicka. W
Drodze 1993 nr 11 s. 106. Rady Grzegorza z Nazjanzu dla Kaznodziejów, tł. A. M. Komornicka, Menad. 52/2002,
s. 171-173. Hymny orfickie, przekł. E. Żybert, Wrocław 2012; Proklos, Hymn do Ateny, [w:] Aurea Catena Gnosis.
List antyczny, -Alkifron, Listy heter, Przekład i komentarz H. Wiszniewska, posłowie J. Łanowskiego,
Ossolineum 1988. -Flawiusz Filostratos, Listy miłosne, z języka greckiego, wstępem i komentarzem opatrzył M.
Szarmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008. Klaudiusz Elian, Listy wieśniaków, [w:]
Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, przeł., wstęp. przyp. M. Borowska, BA, Warszawa 2005.
-Pseudo-Hippokrates, O śmiechu Demokryta. Listy 10-23, z języka greckiego przełożyła, wstępem i komentarzem
opatrzyła K. Bartol, słowo/obraz teoria, Gdańsk 2007. Longos, Dafnis i Chloe, przeł. J. Parandowski, Warszawa
1948 (1962). Lukian, Prawdziwa Historia, Pochwała Muchy, Rozmowy zmarłych [w:] Dialogi, t. 1-2 przeł. K.
Bogucki, wstęp i koment. W. Madyda, PAN, KNoKA, Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej nr 7,
Ossolineum, 1960 – 1962, s. 10-53. Muzajos, Opowieść o Hero i Leandrze [w:] Grecka nowela antyczna, przeł.
R. Turasiewicz, Ossolineum, Wrocław 2005, s. 74-85. Muzajos, Hero i Leander, tł. G i T. Sinko, Mean. nr 10
1955, s. 175 –186. Nonnos z Panopolis, Opowieść o Kalamosie i Karposie; Ikarios i Erigone, [w:] Grecka nowela
antyczna, przeł. R. Turasiewicz, Ossolineum, Wrocław 2005, s. 62 - 73. Pauzaniasz, Na olimpijskiej bieżni i w
boju. Z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie księgi V, VI i IV, przeł. i oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław
1968; Pauzaniasz, W świątyni i w micie. Z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie księgi I, II, III i VII, przeł. i oprac.
J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1973; Pauzaniasz, U stóp boga Apollona. Z Pauzaniasza Wędrówki po
Helladzie księgi VIII, IX, X, opr. Henryk Podbielski, Ossolineum 1989. -Galen, Wstęp do dialektyki, przekład,
wstęp, komentarz oraz indeks terminów J. Świderek, Lublin 1999, Wydawnictwo UMCS. [Jedna księga do
wyboru]. Plutarch z Cheronei, Dialog o miłości, tłum. Z. Abramowiczówna, wstęp. i oprac. K. Korus,
Wydawnictwo Literackie, Seria Humanitas, Kraków 1997. Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów:
Aleksander Wielki, Antoniusz, Cezar.

Sylabus 2017/2018
JĘZYK ŁACIŃSKI Z GRAMATYKĄ OPISOWĄ 1
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Rybowska (koordynator) 70 godzin
Współprowadzący: dr hab. Idaliana Kaczor 50 godzin
Rok studiów: I licencjacki
Semestr: zimowy i letni
Punkty ECTS: 8
Wymiar i forma zajęć: 120 godzin, wykład i ćwiczenia
Wykładowca uczestniczący w opracowaniu sylabusa: dr hab. Idaliana Kaczor
1. Skrócony opis: zajęcia mają na celu wprowadzenie podstawowych informacji związanych z gramatyką
języka łacińskiego z dziedziny fleksji i składni łacińskiej, umożliwiających tłumaczenie oryginalnych tekstów
autorów łacińskich przy pomocy nauczyciela, kształcenie umiejętności wydobywania wartości poznawczych z
tłumaczonych dzieł, przygotowanie studentów do samodzielnej pracy przy przekładzie tekstów literackich.

2. Wymagania wstępne: Elementarna znajomość gramatyki języka polskiego.
3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie:

Wiedza:
- objaśnia formy gramatyczne;
- ocenia na ile przyswoił nowe wiadomości;
- rozpoznaje struktury gramatyczne;
- porównuje składnię języka łacińskiego ze składnią języka polskiego i innymi językami nowożytnymi;
- tłumaczy samodzielnie zdania i krótkie utwory łacińskie;
- podejmuje próbę interpretacji filologicznej tekstu łacińskiego;
- rozumie tłumaczony tekst;
- formułuje własne wnioski;

Umiejętności:
- korzysta z podstawowej literatury przedmiotu;
- kojarzy leksemy łacińskie z leksemami z innych języków;
- dokonuje autorskiego przekładu na język polski;
- współpracuje z innymi studentami w grupie;

Inne kompetencje:
- jest zdolny zinterpretować sens tłumaczonego na język polski tekstu;
- wyrabia w sobie wrażliwość na antyczne środki stylistyczne i retoryczne;
- posiada aktywna postawę do samodzielnej pracy z tekstem literackim;
- jest otwarty na przyswajanie wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury antycznej.
01F-1A-W03; 01F-1A-W04; 01F-1A-W05; 01F-1A-U01; 01F-1A-U03; 01F-1A-U08; 01F-1A-U11; 01F-1AK01; 01F-1A-K02; 01F-1A-K03; 01F-1A-K05; 01F-1A-K07.

4. Treści kształcenia
Ogólne: a) Znajomość paradygmatów fleksyjnych (deklinacyjnych i koniugacyjnych) języka łacińskiego;
b) Znajomość głównych reguł składniowych języka łacińskiego; c) Opanowanie podstawowego
słownictwa języka łacińskiego; d) Umiejętność czytania i rozumienia prostszych tekstów łacińskich; e)
Umiejętność analizy gramatycznej tekstów łacińskich.
Szczegółowe:
-Wiadomości wstępne: łacina wśród języków indoeuropejskich, piśmiennictwo łacińskie.

-Fonetyka: akcent i wymowa. Ćwiczenie poprawności wymowy i poprawności akcentowej, nabywanie sprawności
w czytaniu tekstów łacińskich.
- nazwy przypadków łacińskich, liczb, rodzajów, trybów, czasów, stron.
-Deklinacja I. Indicativus praesentis activi, imperativus praesentis activi, infinitivus praesentis activi I koniugacji.
Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Słownictwo różnych kategorii
morfologicznych pozwalające tworzyć zdania.
- zaimki osobowe. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Nowe
słownictwo.
-Indicativus praesentis activi, imperativus praesentis activi, infinitivus praesentis activi II, III i IV koniugacji.
Indicativus praesentis activi, imperativus praesentis activi, infinitivus praesentis czasownika posiłkowego esse.
Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Indicativus praesentis activi, imperativus praesentis activi, infinitivus praesentis activi czasowników koniugacji
III zakończonych na -io. Deklinacja II – rzeczowniki. Przymiotniki I i II deklinacji. Tłumaczenie i analiza zdań
ilustrujących wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Indicativus imperfecti activi 4 koniugacji, także czasowników III koniugacji zakończonych na –io. Indicativus
imperfecti activi czasownika esse. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienia
gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Składnia accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących
wprowadzone zagadnienie gramatyczne. Nowe słownictwo.
- Accusativus duplex. Nominativus duplex. Dativus possesivus. Genetivus partitivus. Tłumaczenie i analiza zdań
ilustrujących wprowadzone zagadnienia gramatyczne.
-Indicativus futuri I activi 4 koniugacji: cecha -b-, cecha -a-, -e-. Koniugacja tematyczna. Indicativus futuri I activi
czasownika esse. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Nowe
słownictwo.
-Temat supini. Formy supinum. Tworzenie participium perfecti passivi. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących
wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Tematy perfectum. Indicativus perfecti activi. Indicativus plusquamperfecti activi. Indicativus futuri II activi
Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Indicativus plusquamperfecti passivi. Indicativus futuri II passivi. Formacje opisowe strony biernej. Infinitivus
perfecti passivi (nominativus i accusativus). Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienia
gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Coniunctivus praesentis; Coniunctivus imperfecti activi et passivi. Formy koniunktiwu czasownika posiłkowego
esse.
- Składnia zdań: zdanie proste i złożone; zdanie współrzędne; zdanie główne i podrzędne. Zdania podrzędne z
orzeczeniem w indikatiwie albo w koniunktiwie. Proste przykłady zdań w języku polskim i łacińskim.
Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Coniunctivus perfecti activi. Coniunctivus plusquamperfecti activi. Formy koniunktiwu czasownika posiłkowego
esse.
-Participium futuri activi. Tworzenie. Zastosowanie składniowe: przydawka lub okolicznik oraz orzecznik
(coniugatio periphrastica activa). Participium futuri passivi (gerundivum). Tworzenie. Zastosowanie składniowe:
przydawka oraz orzecznik (coniugatio periphrastica passiva). Gerundium - rzeczownik odsłowny. Tworzenie.
Odmiana. Użycie składniowe gerundium i gerundivum. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone
zagadnienia gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Zaimki wskazujące i nieokreślone. (hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud), odmiana, użycie. Zaimki
nieokreślone: formy proste i złożone, odmiana, zastosowanie. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących
wprowadzone zagadnienia gramatyczne. Nowe słownictwo.
- Deklinacja III - rzeczowniki: tematy spółgłoskowe, tematy zakończone na –i. Trzy paradygmaty deklinacyjne.
Zasady przyporządkowania imion do właściwego wzorca. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących III deklinację.
Nowe słownictwo.
-Deklinacja III – przymiotniki w stopniu równym. Różnice w zakończeniach przymiotników : 3 typy. Participium
praesentis activi - odmiana. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących przymiotniki III deklinacji. Nowe
słownictwo.
-przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Ablativus comparativus. Tłumaczenie i analiza zdań
ilustrujących przymiotniki wyższym i najwyższym. Nowe słownictwo.
-stopniowanie nieregularne. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących przymiotniki nieregularne. Nowe
słownictwo.
-Deklinacja IV: paradygmat rodzajowy, paradygmat neutralny.

-Deklinacja V - typy rzeczowników tej deklinacji. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone
zagadnienia gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Czasowniki nieregularne (verba anomala): sum, fero, eo, fio, volo, nolo, malo, edo. Czasowniki ułomne (verba
defectiva): coepi, odi, memini oraz: inquam, aio. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone
zagadnienie gramatyczne. Nowe słownictwo.
-Liczebniki i kalendarz. Tłumaczenie i analiza zdań ilustrujących wprowadzone zagadnienie gramatyczne. Nowe
słownictwo.
5. Metody i kryteria oceniania: Ocena, uzyskana na podstawie testu zaliczeniowego, uzależniona od
stopnia osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus; 80% - dobry, 70% dostateczny plus, 60% - dostateczny.

6. Metody dydaktyczne: Wykład konwencjonalny, ćwiczenia, elementy dyskusji „okrągłego stołu”,
translatorium.

7.

Literatura:

Podręcznik podstawowy w I semestrze :
- J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus 1. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Kraków
2017. Homo Romanus 2. Ćwiczenia, Kraków 2017.
Podręczniki uzupełniające , semestr II:
- S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, Porta Latina, Warszawa 2005.
- H. Zalewska-Jura, A. Maciejewska, Wypisy i ćwiczenia łacińskie dla studentów I roku filologii klasycznej, skrypt
dostępny w bibliotece KFK UŁ.
- O Jurewicz,L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa
1993.
- B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Cornu Copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich
i wyższych, Warszawa 2016.
- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978.
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka łacińska, Warszawa 1954.
- T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.
- H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.
- Dostępne słowniki łaciński-polskie i polsko-łacińskie
Literatura uzupełniająca:
- R. Morisset, Initiation aux lettres latines, Paris Editions Magnard, 1986.
- A. Flobert, Latin, grand débutants. Textes, exercices non corrigés, Paris, Editions Ellipses, 1997.
- Thanh-Van Ton-That, La version latine. Méthodologie et sujets corrigés, Paris, Editions Ellipses, 1995.

Sylabus 2017/2018
RELIGIOZNAWSTWO B
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Rybowska
Rok studiów: I licencjacki
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, Konwersatorium
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę

1. Skrócony opis: treścią zajęć jest przedstawienie wierzeń Greków jako jednej z najważniejszych części

2.

kultury greckiej, religii bez ksiąg kanonicznych, ale z prawami niepisanymi, które tworzyły jedne z
najstarszych, znanych nam norm regulujących współżycie w grupie i społeczeństwie (Agrapha nomima
i koinos nomos). To prawa niepisane stały się podstawą takich instytucji jak: horkia; hiketeia, ksenia.
Przedstawienie rytuałów przejścia związanych z narodzinami zaślubinami i śmiercią jako obrzędów
porządkujących życie rodzinne i życie w polis. Zajęcia mają także na celu uzmysłowienie studentom, że
religia Greków była nie tylko czynnikiem porządkującym życie społeczne, ale także stanowiącym o ich
tożsamości kulturowej.
Wymagania wstępne: Bez wymagań wstępnych. Wszystkie teksty oryginalne będą podawane w
tłumaczeniu. Studenci czytają jedynie opracowania podane w języku polskim, literaturę obcą streszcza i
omawia prowadzący zajęcia.

3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie:
Wiedza:
- objaśnia pojęcia: religie politeistyczne, tradycyjne, wyrosłe historycznie, prymitywne, monoteistyczne,
objawione, religie księgi, uniwersalne, światowe. Rozumie pojęcia: therapeia theon, eusebeia, dromena,
legomena, hagnos, hieros, miasma, taboo, rites of passage. Xenia, hiketeia, horkia i horkos. Obrzędy przejścia
i inicjacji: narodzin, stawania się dorosłym, zawarcia związku małżeńskiego, żałoby i obrzędów pogrzebowych.
Niepisane prawa Greków jako prawo zwyczajowe. Pojecia: nomoi, agrapha, themistes, prawo natury. Xenia,
hiketeia, horkia i horkos Prawo gościnności, suplikacja, przysięga.

Umiejętności:
- rozpoznaje rytuały przejścia: narodzin, zaślubin, śmierci w kulturze Greków i Rzymian i innych kulturach; rozumie pojęcie czystości i zmazy w rozumieniu współczesnym i starożytnym; - rozpoznaje naczynia jakie
wykorzystywano w poszczególnych obrzędach; - rozpoznaje rodzaje i typy wotów używanych w poszczególnych
uroczystościach; -rozumie jaki był wpływ religii na życie społeczne i etyczne starożytnych Greków; -rozumie rolę
i znaczenie kobiet w typowych rytuałach przejścia; -rozumie funkcje i rolę poszczególnych theos episkopos
czuwających nad obrzędami; - analizuje trafnie realia jakie napotyka w zachowanych tekstach; - rozumie
tłumaczony tekst i formułuje komentarz dotyczący realiów; -korzysta z wszystkich rodzajów zachowanych
zabytków (wota, tabliczki, inskrypcje, przedstawienia figuratywne, teksty), aby określić z jakim typem rytuału ma
do czynienia; - potrafi określić kiedy miały miejsce święta związane z rytuałami przejścia; - prowadzi dyskusje na
temat symbolicznego znaczenia gestów rytualnych i form ofiarniczych omawianych rytuałów; -prowadzi dyskusje
na temat pojęć eschatologicznych starożytnych; -rozumie pojęcia metempsychozy, reinkarnacji, życia po życiu,
Wysp Szczęśliwych; -rozumie znaczenie niepisanych praw starożytnych Greków dla rozwoju ich kultury; rozpoznaje i analizuje instytucję suplikacji, gościnności i przysięgi; -potrafi przeanalizować starożytne teksty z
uwzględnieniem wiedzy dotyczącej suplikacji, gościnności i przysięgi.
Inne kompetencje:
- jest zdolny zinterpretować tekst poetycki, typ wotów, przedstawienia figuratywne
- posiada aktywną postawę do samodzielnej pracy z różnymi formami zachowanych zabytków
- jest otwarty na nowe interpretacje tekstu
-stawia hipotezy dotyczące symbolicznego znaczenia gestów rytualnych ofiar towarzyszących poszczególnym
typom rytuałów.
01F-1A-W02; 01F-1A-W07; 01F-1A-W08; 01F-1A-U03; 01F-1A-U05; 01F-1A-U06; 01F-1A-U08; 01F-1AU11; 01F-1A-U13; 01F-1A-K01; 01F-1A-K01; 01F-1A-K05; 01F-1A-K07.
4. Treści kształcenia:

Semestralny plan zajęć: Religioznawstwo 1 B (Religia starożytnych Greków) (30g)
I) Therapeia theon - „Religia Greków” (Wstęp - podstawowe cechy)
II) Rites de passage (Rytuały przejścia). Pojęcie czystości i zmazy
Obrzędy związane z narodzinami (theoi episkopoi)
III) Gamos /zaślubiny (theoi episkopoi)
IV) a) Prawa czy normy? Tradycja praw oralnych - „prawa przed prawem”,
b) prawa niepisane, c) podstawowe „przykazania niepisanych praw” i ich związek
z kulturą i religią starożytnych Greków.
V) Prawo gościnności
VI) Suplikacja/Hikesia
VII) Horkos i Horkia
VIII) Podstawowe koncepcje eschatologiczne. Gdy przeprawa przez Styks już
czeka. (Obrzędy pogrzebowe starożytnych Greków)
IX) Anthesteria i Choes, Genesia - Mnemósyna, Nemesia
X. Koncepcje Wysp Szczęśliwych. „Liście pamięci”

(2 g.)
(2 g.)
(2 g.)
(2 g.)

(6 g.)
(2 g.)
(2 g.)
(2 g.)
(4 g.)
(2 g.)
(4 g.)

30 g.
5.

Metody i kryteria oceniania: Ocena, uzyskana na podstawie testu zaliczeniowego, uzależniona od
stopnia osiągnięcia efektów kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus; 80% - dobry, 70% dostateczny plus, 60% - dostateczny.

6.

Metody dydaktyczne: Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, elementy dyskusji „okrągłego
stołu”, prezentacje multimedialne.

7.

Literatura:

Literatura podstawowa: Wł. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994. s. 11-43.
M. Winiarczyk, Religia polis greckiej, Meander 3-4/2001, s. 181 – 198. L. Bruit Zaidman, Grecy i ich Bogowie,
tłum. B. Spieralska, Warszawa 2008, s. 6-11. J.-P. Vrenant, Mit i religia w Grecji starożytnej, przeł. K. Środa,
Warszawa 1998. Wł. Lengauer, Człowiek a bogowie. Kontakty z bóstwem w wierzeniach greckich, XENIA
POSNANIENSIA, nr 18, Poznań 2003. Wł. Lengauer, Ludzie a Bogowie. Obrzęd ofiarny w religii polis, [w:]
Collectanea Philologica XI, UŁ, Łódź 2008, s. 3-19. Joanna Rybowska, Agraphoi nomoi – prawa bogów w
Państwie Platona, [w:] Quod licet. Quod decet, Studia Classica et Neolatina XI, red. Zofia Głombiowska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 9-22. J. Rybowska, Od „nymphe” do „gyne”: kobieta
ateńska pod czujnym okiem gynaikonomoi. Pars prima, „Collectanea Philologica” XIII, Wydawnictwo LEKSEM,
Łódź – Łask 2010, s. 29-38. J. Rybowska, „Dionizos-Agathos Daimon”, red. E. Wiater, 2014, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Seria Homini, Łódź-Kraków 2014, s. 90-107.
J. Rybowska, Na skraju dróg i wód - Pamięci i Zapomnienia, [w:] Pamięć i Zapomnienie, red. W. K. Pietrzak, K.A.
Kula, Łódź, Wydawnictwo LEKSEM, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Romanica 8, Łódź 2013, s. 5-17. J.
Rybowska, Wyspy Szczęsliwe - miejsca, gdzie czas nie istnieje, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu
starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa, (eds). J. Czerwińska, I. Kaczor, M.
Koźluk, A. Lenartowicz, Joanna Rybowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009 (wyd. 2010), s. 87-105. Uzupełniająca:
J.N. Bremmer, Greek Religion, Greece&Rome. New Surveys in the Classics 24, Oxford University Press 1994, s.
1-10. T. Harrison, Greek Religion and Literature, [w:] A Companion to Greek Religion, ed. Daniel Ogden, p. 382383. J.D. Mikalson, Athenian Popular Religion, Chapel Hill and London 1983, s. 3-26. L. Bruit Zaidman, P.
Schmitt Pantel, Religion in the Ancient Greek City, trans. P. Cartlege, Cambridge University Press 1992, s. 63- 79;
M.W. Padilla (ed.), Rites of Passage in Ancient Greece: Literature, Religion, Society. Bucknell Review,
Associated University Press 1999, vol. XLIII/1; R. Garland, The Greek Way of Life: From Conception to Old Age,
Ithaca 1990; R.S.J. Garland, The Greek Way of Death, London 1985. J.H. Oakley, H. Sinos, Wedding in Ancient
Athens, Madison, Wisc. 1993.

Sylabus 2017/2018
LITERATURA 5
(Literatura Grecka Okres Hellenistyczny)
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Rybowska
Rok i semestr studiów: III rok studiów licencjackich, semestr zimowy
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin w semestrze, konwersatorium
1.

Skrócony opis: Podczas zajęć studenci zapoznają się z historią literatury i kultury greckiej okresu
hellenistycznego. Analizowane są realia historyczne epoki i ich wpływ na kształtowanie się nowych
gatunków literackich, a także na zmianę formy i treści gatunków odziedziczonych po epokach
wcześniejszych. Studenci wzbogacą także swoją wiedzę i siatkę pojęciową z zakresu nie tylko teorii
literatury lecz także etyki, sztuki czy „socjologii”. Zaznajomią się także z problematyką przemiany
obywatela polis w obywatela ojkumene, jaka miała miejsce w okresie odchodzenia od archaicznoklasycznego modelu kultury greckiej. Prezentowane są filozoficzne koncepcje życia szczęśliwego
i formy literackie, które służyły jego propagowaniu. Wskazywane są nowe treści - w znanych
wcześniejszym epokom - gatunkach poetyckich. Omawiane są nowe motywy pojawiające się
w literaturze aleksandryjskiej.

2. Wymagania wstępne:
Znajomość literatury greckiej okresu archaicznego i klasycznego.
3. Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie:

Wiedza:
- wymienia podstawowe cechy kultury hellenistycznej; - ocenia rolę i znaczenie Aleksandra Wielkiego dla
powstania świata hellenistycznego; - jest w stanie wskazać główne osiągnięcia naukowe epoki hellenistycznej w
takich dziedzinach jak: filologia medycyna, astronomia, matematyka, geografia, chronografia, filozofia; - ocenia
rolę i znaczenie bibliotek starożytnych i Muzejonu dla rozwoju literatury naukowej; ocenia rolę i znaczenie
Pinakes; - wskazuje sposoby pozyskiwania zbiorów bibliotecznych przez władców hellenistycznych i potrafi
wymienić główne rynki antykwaryczne; - wskazuje te dziedziny życia, w których „zawodowstwo” odgrywało
najważniejszą rolę w okresie hellenistycznym; - rozumie pojęcie ekfraza i wymienia reprezentatywne descriptio
w poznanych utworach literackich; - definiuje pojęcie Mimu i omawia jego odmiany. Wylicza głównych
przedstawicieli gatunku i zachowane utwory; - tłumaczy czym była diatryba i satyra mennipejska; - charakteryzuje
i definiuje Encheridion; - tłumaczy rolę i znaczenie Teofrasta jako „pracownika naukowego”. Interpretuje jego
Charaktery. - porównuje komedię starą i nową, objaśnia podstawowe różnice. Rozpoznaje po kostiumie i
rekwizytach postaci komedii nowej. Tłumaczy pojęcie „komizm komedii nowej”. - wylicza podstawowe różnice
występujące pomiędzy tragediami okresu klasycznego a hellenistycznego. Ocenia czym były embolima i pieśni
mimetyczne; - wymienia przykłady poezji panegirycznej i jej twórców; - Objaśnia nowe zjawiska w literaturze;
zamiłowanie poetów do żartobliwych form literackich: technopaignia, paignia, poezja syllogistyczna, mim,
carmina figurata. Tendencję i przyczyny powstawania w tej epoce krótkich, uczonych gatunków poetyckich:
epyllion, elegia erotyczna, sielanka, epigram, katasteryzmy. Powstanie poezji panegirycznej; -tłumaczy założenia
sztuki poetyckiej Kallimacha, opisuje podstawowe cechy. Wymienia tytuły Hymnów poety i nowe motywy
literackie, jakie można w nich zaobserwować; -omawia jamby, elegie i epigramy Kallimacha, jako utwory
wzorcowe dla poszczególnych gatunków i ich podstawowe motywy literackie; -objaśnia czym był i jest epigram.
Wylicza podstawowe cechy. Objaśnia historię rozwoju epigramu od pierwszych zapisków inskrypcyjnych i
wotywnych do w pełni ukształtowanej postaci gatunku literackiego występującego w różnych odmianach.
Charakteryzuje rolę i znaczenie epigramu w epoce aleksandryjskiej. Wymienia szkoły, jakie miały wpływ na
rozwój epigramu w epoce hellenistycznej; -omawia zbiory epigramów zwane Antologiami od Meleagra do
Planudesa; - omawia tematykę elegii aleksandryjskiej i wyróżnia jej podstawowe cechy; -definiuje bukolikę i
wskazuje jej główne cechy jako utworu kultowego i literackiego. Wymienia twórców bukoliki; - omawia Corpus
Theocriteum. Program poetycki Teokryta; komedii i tragedii. Przyjmowanie nowego kryterium kształtowania
sztuki poetyckiej. -Wskazuje zaistnienie nowych wątków literackich: miłości ckliwej i „demonicznej”, opisów
przyrody. Postaci kobiety jako przyjaciela i kochanki. Motyw małego dziecka jako tematu literackiego; - omawia

nowe motywy literackie Arogonautików Apolloniosa Rodyjskiego; - wymienia poematy Nikandra i zna ich treść;
-omawia koncepcję Tiamjosa i Polibiusza co do zadań stawianych historii jako nauce i historyka, jako spisującego
Dzieje .

Umiejętności:
- posiada zdolność oceny, jak wielką rolę w rozwoju kultury pełnił i powinien pełnić mecenat; - rozumie i zna
rozwój poszczególnych gatunków literackich od okresu archaicznego po okres Cesarstwa; - rozpoznaje aporie
systemów filozoficznych epoki hellenistycznej i potrafi wskazać, jakich kwestii dotyczyły spory toczone
pomiędzy przedstawicielami poszczególnych szkół; - pojmuje na czym polegała masowość pewnych zjawisk w
kulturze okresu hellenistycznego i proces kształtowania się fenomenu idoli i gwiazd w wielu dziedzinach życia;
- potrafi przedstawić rozwój poszczególnych gatunków literackich od starożytności do współczesności; - kojarzy
czym była starożytna krytyka literacka i w jakim stopniu różni się ona od współczesnej krytyki; -posługując się
znanymi sobie treściami epigramów nagrobnych sporządza epitafium własne; -inicjuje wystawienie którejś z
zachowanych sztuk Menandra lub Mimu; -prezentuje pokaz multimedialny na temat biblioteki aleksandryjskiej
dawnej i współczesnej; - prezentuje pokaz multimedialny na temat masek i strojów aktorów komedii starej i nowej;
-prezentuje pokaz multimedialny na temat zmieniających się kanonów w sztukach plastycznych; -prowadzi
dyskusje na temat znanych utopii

Inne kompetencje:
-wyraża swe oceny na temat „sztuki życia”
- wyrabia w sobie wrażliwość na antyczne środki stylistyczne, poetyckie i retoryczne;
- posiada aktywna postawę do samodzielnej pracy z tekstem literackim;
- jest otwarty na przyswajanie wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury tak antycznej jak i współczesnej.
01FC2A˗W05; 01FC2A˗W06; 01FC2A˗W07; 01FC2A˗K02; 01FC2A˗K03.
4. Treści kształcenia:
I. Charakterystyka epoki hellenistycznej.
1. Aleksandria „przy Egipcie” - historia powstania miasta i jego rozwój za trzech pierwszych Ptolemeuszy.
2. Muzeum aleksandryjskie - uniezależnienie się nauk matematycznych i przyrodniczych od filozofii.
3. Dwór w Pergamonie i jego znaczenie dla rozwoju kultury okresu hellenistycznego.
II. Nowa filozofia życia - czyli nauka umiejętności panowania nad samym sobą:
1. Epikurejczycy, stoicy
2. Sceptycy, cynicy,
3. Perypat: Teofrast
III. Komedia nowa: przemiany gatunku literackiego; cechy komedii nowej; najwybitniejsi reprezentanci: Filemon,
Difilos, Menander; istota komizmu nowej komedii.
IV. Twórczość Kallimacha i jego nowa poetyka.
V. Epigram - jego rozwój, rodzaje, przedstawiciele. Greckie antologie od Meleagra do Planudesa.
VI. Elegia: odrodzenie elegii Filetas z Kos, Hermesjanaks z Kolofonu, Fanokles, Aleksander z Pleuronu.
VII. Sielanka: Teokryt, Moschos, Bion.
VIII. Epika: Poetae docti i ich eposy: Rianos z Krety, Apollonios z Rodos, Aratos z Soloi, Nikander z Kolofonu.
IX. Historiografia hellenistyczna: Timajos z Tauromenion, Polibiusz, Euhemeros z Messeny.
5. Metody i kryteria oceniania:
8.

Ocena, uzyskana na podstawie testu zaliczeniowego, uzależniona od stopnia osiągnięcia efektów
kształcenia: 100% - bardzo dobry, 90% - dobry plus; 80% - dobry, 70% - dostateczny plus, 60% dostateczny.

6. Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, elementy dyskusji „okrągłego stołu”, pokaz.
7. Literatura:
Literatura przedmiotu (wybór):
*Literatura Grecji Starożytnej. Pod redakcją Henryka Podbielskiego. T. 1: Epika, liryka, dramat, Lublin 2005.
*Literatura Grecji Starożytnej. Pod redakcją Henryka Podbielskiego. T. 2: Proza historyczna; Krasomówstwo;
Filozofia i Nauka; Literatura Chrześcijańska, Lublin 2005.
*A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, PIW, Warszawa 1974.
*A. Świderkówna, Hellada królów. PIW, Warszawa 1999.
*A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego. PWN,
Warszawa 1991.

Kanon lektur:
-Antologia palatyńska. Nowy Przekład. Wybrał, przełożył i opracował. Z. Kubiak, Biblioteka Poetów, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1992.
-Antologia liryki aleksandryjskiej, przeł., wst., i objaś., W. Steffen, BN S. II nr 64, Wrocław 1951.
-Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów V, s. 297 - 303, Przekład zbiorowy. Oprac. I. Krońska.
Wyd. 3 Warszawa 1984 s. 255 - 288.
-Epigramaty z Wieńca Meleagra [w:] Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999, s. 330 - 379.
Epiktet, Diatryby, Encheiridion z dodatkiem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego, tł. L. Joachimowicz,
Warszawa 1961; Encheiridion, tł. L. Joachimowicz, wstęp i opr. J. Gajda-Krynicka, Kraków 1997.
-Herondas, Mimy, przekł. Wstęp, koment. J. Ławińska - Tyszkowska, Wrocław Wyd. Dolnośląskie 1988.
- Kallimach, Dzieła poetyckie, t. I, przekł. J. Ławińska-Tyszkowska, A. Kotlińska-Toma, Wrocław 2016.
-Marek Aurelius, Rozmyślania, tł. M. Reiter, Warszawa 1958, 1984.
-Menander, Wybór komedii i fragmentów, przeł. i oprac. J. Łanowski, BN. S. II. nr 203, Ossolineum, WrocławKraków 1982.
- Moschos [ w:] W. Klinger , Moschos „Europa’’ „Meander” II: 1947, z. 3, s. 175 - 181.
- Muza grecka. Epigramaty z Antologii palatyńskiej, przeł., wst. Z. Kubiak, PIW, Warszawa 1968.
-Polibiusz, Dzieje, t. I, przeł., oprac. i wst. S. Hammer, Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej PAN
Ossolineum (PLA) , t. II, przeł. S. Hammer i M. Brożek, przyp. J. Wolski, Wrocław 1962 (PLA). rozdział. XII,
22-28 a.
- Posejdippos, Epigramy, przeł., wst., objaś., J. Danielewicz, Biblioteka Antyczna, Warszawa 2004.
-Plutarch, Moralia II, tłum. i oprac. Zofia Abramowiczówna, Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa
1988, Nauka Epikura (nawet) nie umożliwia przyjemnego życia.
-Plutarch, Żywoty równoległe, t. I, przekł. K. Korus, Warszawa 2004.
Pseudo -Plutarch, Porównanie krytyczne Arystofanesa i Menandra, przeł. i opr. J. Łanowski, BN. S. II. nr 230,
Ossolineum, Wrocław - Kraków 1982.
- Sielanka Grecka. Teokryt i mniejsi bukolicy. Z dodatkiem: Bukolika grecka w Polsce, przeł. A. Świderkówna,
opr. J. Łanowski, BN S. II, nr 80, Wrocław 1953.
-Teofrast, Charaktery, przeł. M. Brożek, Warszawa 1950. Biblioteka „Meandra”- całość.
Forma zaliczenia: Aktywny udział w zajęciach i test zaliczeniowy.

Sylabus 2017/2018
REPETYTORIUM GRECKO-POLSKIE 3
Koordynator przedmiotu: dr Joanna Rybowska
Rok studiów: II magisterski
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, repetytorium
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Treścią zajęć jest praca nad przekładem oryginalnych tekstów greckich. Studenci samodzielnie
przygotowują roboczą wersję tłumaczenia wyznaczonego fragmentu tekstu; praca w czasie zajęć polega na
ustaleniu, pod kierunkiem wykładowcy, prawidłowego sposobu przekładu tekstu (z uwzględnieniem aparatu
krytycznego), jego szczegółowej analizie gramatycznej i leksykalnej oraz omówieniu strony merytorycznej.
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności samodzielnego tłumaczenia i analizy oryginalnych tekstów greckich.
2. Wymagania wstępne: znajomość greki starożytnej na poziomie umożliwiającym samodzielną pracę z tekstem
oryginalnym.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student zna formy fleksyjne i zależności składniowe występujące w tekście, proponuje własną wersję
przekładu, rozpoznaje charakterystyczne cechy gatunku literackiego i wskazuje na występujące w nich nawiązania
do realiów historycznych, społecznych i kulturowych.
umiejętności: Student rozwija umiejętność posługiwania się słownikami i korzystania z aparatu krytycznego,
analizuje i interpretuje tekst, wybiera najbardziej poprawną wersję przekładu.
postawy: Student wykazuje kreatywność w interpretacji tekstu, wrażliwość na zastosowane przez autora środki
wyrazu artystycznego, ocenia poprawność i adekwatność przekładu własnego i kolegów.
4. Treści kształcenia:
Praca nad przekładem Dziejów Herodota
5. Sposoby i kryteria oceny: Student oceniany jest na podstawie aktywności na zajęciach (60%) oraz kolokwium
zaliczeniowego (40%), według następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 85-90% EK
ocena dobra – 75-85% EK
ocena dostateczna plus – 70-75% EK
ocena dostateczna – 60-70% EK
6. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, analiza tekstu (gramatyczna, leksykalna, merytoryczna) z dyskusją, praca w
grupie.
7. Literatura przedmiotu:
- wydania krytyczne tekstów oryginalnych
- Słownik grecko-polski, red. O. Jurewicz, t. 1-2, Warszawa 2000
- Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 1-4, Warszawa 1998
- A Greek-English Lexicon, ed. H.G. Liddel, R. Scott, Oxford 1996
- M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1962.

Sylabus 2017/2018
Literatura łacińska 2
Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
Rok studiów: I licencjacki
Semestr: letni
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, proseminarium 1
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę, egzamin
1. Skrócony opis: Zajęcia realizowane w formie konwersatorium (prezentacja, dyskusja,
polemika, wykład, wystąpienia uczestników) skupiają się na literaturze rzymskiej okresu
cycerońskiego i zapoznają studenta ze wszystkimi ważniejszymi zjawiskami literackimi,
autorami rzymskimi i ich dziełami, powstałymi w latach 80–43 p.n.e. Celem zajęć jest
zapoznanie studentów z literaturą rzymską okresu cycerońskiego, zwłaszcza z twórczością
Marka Tulliusza Cycerona, a także utrwalenie wiedzy o powstałych w tym okresie dziełach
literackich i ich twórcach. Zajęcia maja na celu wykształcenie w ich uczestnikach umiejętności
poprawnego rozpoznawania i nazywania gatunków literackich, określenia i definiowania
zjawisk literackich obserwowanych w „złotej” fazie rozwoju literatury rzymskiej.
2. Wymagania wstępne: Zaliczenie zajęć semestru zimowego: Literatura łacińska 1.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o literaturze rzymskiej okresu
cycerońskiego, zdobywa wiedzę o autorach rzymskich, o ich życiu i twórczości, przyswaja
podstawowe terminy literackie. Student poznaje tendencje rozwojowe literatury rzymskiej.
01F--1A_W01, 01F--1A_W03, 01F--1A_W07.
umiejętności: Student rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie typowe dla antyku, analizuje treść
i strukturę dzieła literackiego, poznaje metodykę badań literackich i procedur badawczych,
dostrzega związki pomiędzy literaturą rzymską i innymi literaturami narodowymi. 01F1A_U04, 01F-1A_U11, 01F-1A_U13.
kompetencje: Student rozwija samodzielne myślenie i smak literacki, wyrabia nawyk
samodzielnego poznawania dzieł literatury światowej. Student zdobywa umiejętności
właściwego przyswajania wykładów akademickich i wykazuje kreatywność w realizowaniu
założeń cyklu dydaktycznego. 01F-1A_K01, 01F-1A_K05, 01F-1A_K07.
4. Treści kształcenia: Ogólna charakterystyka epoki literackiej na tle historycznym; Marek
Tulliusz Cyceron, życie, ogólny przegląd twórczości; korespondencja Cycerona; epistolografia
doby cycerońskiej; mowy Cycerona; mówcy epoki cycerońskiej; pisma filozoficzne i
retoryczne Cycerona; epika filozoficzna. De rerum natura Lukrecjusza;
twórczość
dramatyczna w okresie złotym: mim literacki; Marek Tulliusz Cyceron o teatrze i aktorach.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i praca
na zajęciach: 50%, średnia ocen ze sprawdzianów (test): 50%. Egzamin.
6. Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, konwersatorium, prelekcja.
7. Literatura przedmiotu:

Józef Korpanty, Lukrecjusz – rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław – Warszawa – Kraków
1991: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
Kazimierz Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1969: Czytelnik.
Kazimierz Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977: PWN.
Ludwika Rychlewska, Dzieje literatury rzymskiej, Wrocław 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, s. 83-130.
Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Mieczysław Brożek, Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1969: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 137-231.
Stanisław Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys, Wrocław – Warszawa
– Kraków 2002, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 304-357.
Anna Świderkówna (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1982: Wiedza Powszechna.

Sylabus 2017/2018
Literatura łacińska 3
Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
Rok studiów: II licencjacki
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, proseminarium 1
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę, egzamin
1. Skrócony opis: Zajęcia realizowane w formie konwersatorium (prezentacja, dyskusja,
polemika, wykład, wystąpienia uczestników) skupiają się na literaturze rzymskiej okresu
cycerońskiego i zapoznają studenta ze wszystkimi ważniejszymi zjawiskami literackimi,
autorami rzymskimi i ich dziełami, powstałymi w latach 80–43 p.n.e. Celem zajęć jest
zapoznanie studentów z literaturą rzymską okresu cycerońskiego, zwłaszcza z twórczością
Marka Tulliusza Cycerona, a także utrwalenie wiedzy o powstałych w tym okresie dziełach
literackich i ich twórcach. Zajęcia maja na celu wykształcenie w ich uczestnikach umiejętności
poprawnego rozpoznawania i nazywania gatunków literackich, określenia i definiowania
zjawisk literackich obserwowanych w „złotej” fazie rozwoju literatury rzymskiej.
2. Wymagania wstępne: Zaliczenie cyklu: Literatura łacińska 1-2.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o literaturze rzymskiej okresu
cycerońskiego, zdobywa wiedzę o autorach rzymskich, o ich życiu i twórczości, przyswaja
podstawowe terminy literackie. Student poznaje tendencje rozwojowe literatury rzymskiej.
01F--1A_W01, 01F--1A_W03, 01F--1A_W07.
umiejętności: Student rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie typowe dla antyku, analizuje treść
i strukturę dzieła literackiego, poznaje metodykę badań literackich i procedur badawczych,
dostrzega związki pomiędzy literaturą rzymską i innymi literaturami narodowymi. 01F1A_U04, 01F-1A_U11, 01F-1A_U13.
kompetencje: Student rozwija samodzielne myślenie i smak literacki, wyrabia nawyk
samodzielnego poznawania dzieł literatury światowej. Student zdobywa umiejętności
właściwego przyswajania wykładów akademickich i wykazuje kreatywność w realizowaniu
założeń cyklu dydaktycznego. 01F-1A_K01, 01F-1A_K05, 01F-1A_K07.
4. Treści kształcenia: liryka: Katullus i neoterycy; biografia: Korneliusz Nepos, Pomponiusz
Attyk; proza historyczna, główni reprezentanci epoki; twórczość pamiętnikarska Juliusza
Gajusza Cezara; Salustiusz i jego dzieła historyczna; literatura agronomiczna: Marek
Terencjusz Warron; prace językowe: De analogia Cezara, De lingua Latina Warrona; prace
antykwaryczne Warrona; twórczość kobieca epoki cycerońskiej.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i praca
na zajęciach: 50%, średnia ocen ze sprawdzianów (test): 50%. Egzamin.
6. Metody dydaktyczne: konwersatorium, wykład, prezentacja, prelekcja, forum dyskusyjne.
7. Literatura przedmiotu:

Kazimierz Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977: PWN.
Ludwika Rychlewska, Dzieje literatury rzymskiej, Wrocław 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, s. 83-130.
Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Mieczysław Brożek, Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1969: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 137-231.
Stanisław Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys, Wrocław – Warszawa
– Kraków 2002, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 304-357.

Sylabus 2017/2018
Literatura łacińska 4
Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
Rok studiów: II licencjacki
Semestr: letni
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, proseminarium 1
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę, egzamin
1. Skrócony opis: Zajęcia realizowane w formie konwersatorium (prezentacja, dyskusja,
polemika, wykład, wystąpienia uczestników) skupiają się na literaturze rzymskiej okresu
cycerońskiego i zapoznają studenta ze wszystkimi ważniejszymi zjawiskami literackimi,
autorami rzymskimi i ich dziełami, powstałymi w latach 80–43 p.n.e. Celem zajęć jest
zapoznanie studentów z literaturą rzymską okresu cycerońskiego, zwłaszcza z twórczością
Marka Tulliusza Cycerona, a także utrwalenie wiedzy o powstałych w tym okresie dziełach
literackich i ich twórcach. Zajęcia maja na celu wykształcenie w ich uczestnikach umiejętności
poprawnego rozpoznawania i nazywania gatunków literackich, określenia i definiowania
zjawisk literackich obserwowanych w „złotej” fazie rozwoju literatury rzymskiej.
2. Wymagania wstępne: Zaliczenie cyklu: Literatura łacińska 1-3.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o literaturze rzymskiej okresu
cycerońskiego, zdobywa wiedzę o autorach rzymskich, o ich życiu i twórczości, przyswaja
podstawowe terminy literackie. Student poznaje tendencje rozwojowe literatury rzymskiej.
01F--1A_W01, 01F--1A_W03, 01F--1A_W07.
umiejętności: Student rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie typowe dla antyku, analizuje treść
i strukturę dzieła literackiego, poznaje metodykę badań literackich i procedur badawczych,
dostrzega związki pomiędzy literaturą rzymską i innymi literaturami narodowymi. 01F1A_U04, 01F-1A_U11, 01F-1A_U13.
kompetencje: Student rozwija samodzielne myślenie i smak literacki, wyrabia nawyk
samodzielnego poznawania dzieł literatury światowej. Student zdobywa umiejętności
właściwego przyswajania wykładów akademickich i wykazuje kreatywność w realizowaniu
założeń cyklu dydaktycznego. 01F-1A_K01, 01F-1A_K05, 01F-1A_K07.
4. Treści kształcenia: Ogólna charakterystyka Złotego Wieku na tle historycznym; koła
literackie Rzymu, patroni i mecenasi; twórczość Publiusza Wergiliusza Marona: Appendix
Vergiliana; Bukoliki Wergiliusza; Georgica Wergiliusza. Eneida Wergiliusza jako epos
bohaterskie; rzymska elegia miłosna - jej charakter i geneza; Korneliusz Gallus – życie i
twórczość; Albius Tibullus i jego dorobek literacki; Appendix Tibulliana. Lygdamus. Sulpicja.
Piewca Sulpicji; Sekstus Propercjusz i jego twórczość literacka; Publiusz Owidiusz Naso jako
elegik; Metamorfozy, Fasti, humor i dowcip Owidiusza; twórczość Horacego; dramat w epoce
augustowskiej; Tytus Liwiusz i historiografia augustowska.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i praca
na zajęciach: 50%, średnia ocen ze sprawdzianów (test): 50%. Egzamin.
6. Metody dydaktyczne: konwersatorium, wykład, prelekcja, prezentacja.

7. Literatura przedmiotu:
Ludwika Rychlewska, Dzieje literatury rzymskiej, Wrocław 2005: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 83–150.
Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, PWN, Warszawa 1981.
Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, PWN, Warszawa
1992.
Mieczysław Brożek, Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys, Ossolineum,
Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 137–348.
Kazimierz Morawski, Owidyusz i elegicy w epoce Augusta, Kraków 1917.
Owidiusz, Heroidy, przekład Wanda Markowska, Kraków-Wrocław 1986: Wyd. Literackie.
Owidiusz, Lekarstwa na miłość, przeł. Aleksander Wojciech Mikołajczak, Poznań 1993: Akme.
Propercjusz, Poezje wybrane, przeł. Mieczysław Brożek, Warszawa 1986: LSW.
Sielanka rzymska, przełożył Jan Sękowski, Warszawa 1985: PIW.
Stanisław Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys, Wrocław – Warszawa
– Kraków 2002: Ossolineum, s. 304-415.
Tibullus, Elegie, przeł. Jan Sękowski, Warszawa 1987: LSW.

Sylabus 2017/2018
Wstęp do językoznawstwa B
Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
Rok studiów: II licencjacki
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 2
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, ćwiczenia konwersatoryjne 1
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Wstęp do językoznawstwa jest prezentacją podstawowych definicji i zjawisk
lingwistycznych. Celem zajęć jest wykształcenie w ich uczestnikach umiejętności poprawnego
rozpoznawania, określenia i definiowania zjawisk językowych.
2. Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość języka polskiego i niektórych języków
europejskich.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student dostrzega istotę języka w jego wymiarze strukturalnym i społecznym,
zdobywa wiedzę o schematach rozwojowych języka, uzyskuje podstawowe wiadomości o
metodach badań językowych, zna podstawowe działy językoznawstwa i terminologię
stosowaną w językoznawstwie klasycznym (grecko-łacińskim). Dostrzega dorobek starożytnej
myśli lingwistycznej. 01F--1A_W03, 01F--1A_W04.
umiejętności: Student dostrzega rolę języka w życiu społecznym, ma podstawową wiedzę o
miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych. Potrafi samodzielnie
dokonać analizy prostych struktur gramatycznych (pod względem morfologicznym i
składniowym). Rozpoznaje i nazywa zjawiska językowe, dostrzega zmienność języka oraz
historyczne uwarunkowania faktów językowych, stosuje metodykę badań językowych. 01F-1A_U02, 01F--1A_U10, 01F--1A_U12.
kompetencje: Student dostrzega prawidłowości w rozwoju języka, dostrzega złożony
charakter faktów językowych, uzyskuje kompetencje lingwistyczne, poznaje podstawy kodu
komunikacyjnego ludności Europy. 01F--1A_K01, 01F--1A_K05, 01F--1A_K07.
4. Treści kształcenia: Definicja języka; przedmiot i zakres badań lingwistycznych;
antyczne poglądy o języku. Dorobek językoznawczy Greków i Rzymian; językoznawstwo
opisowe; części składowe systemu języka; nazwa własna i nazwa pospolita; onomastyka;
onimizacja i apelatywizacja; językoznawstwo historyczne – podstawowe pojęcia; zasady
klasyfikacji języków; metody badań językoznawstwa historycznego; klasyfikacja historyczna
języków świata; rodziny językowe; indoeuropejska wspólnota językowa; rekonstrukcja
prajęzyka i starszych faz języka; geneza i rozwój języków klasycznych; przyczyny zmian
językowych; interferencja językowa, zapożyczenia i przenikniącia; internacjonalizmy;
zagadnienie warstwy językowej: substratu, superstratu, adstratu; prawa językowe.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i praca
na zajęciach: 50%, średnia ocen ze sprawdzianu (test): 50%.
6. Metody dydaktyczne: wykład, konwersatorium, pokaz, prezentacja, forum dyskusyjne.
7. Literatura przedmiotu:

Bernard Comrie, Stephen Matthews, Maria Polinsky, Atlas języków. Pochodzenie i rozwój
języków świata, Poznań 1998.
Jacek Perlin, Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Dialog, Warszawa 2004.
Kazimierz Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław – Warszawa –
Kraków 1999: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
Renata Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007: PWN.
Tadeusz Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 2005 (1965): PWN.
Witold Mańczak, Wieża Babel, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.
Witold Stefański, Wprowadzenie do językoznawstwa historyczno-porównawczego, Toruń 2001.

Sylabus 2017/2018
Repetytorium łacińskie 1
Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
Rok studiów: III licencjacki
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 6
Wymiar i forma zajęć: 60 godzin, repetytorium
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Zajęcia mają na celu doskonalenie znajomości języka łacińskiego i
umiejętności poprawnego tłumaczenia utworów łacińskich powstałych w różnych okresach
rozwoju języka łacińskiego (zarówno w okresie cycerońskim, jak i w okresie archaicznym i
późno antycznym). Zaznajomią się również z rzymską twórczością dramatyczną na
przykładzie wybranej tragedii Seneki.
2. Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość gramatyki języka łacińskiego.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o łacinie literackiej epoki klasycznej i
cesarstwa, zdobywa wiedzę o schematach rozwojowych języka łacińskiego. Student poznaje i
opanowuje proces przekładu, zna podstawy traduktologii i potrafi przygotować artystyczny
przekład tekstów literackich opatrzony stosownym komentarzem językowym i rzeczowym.
01F--2A_W02, 01F--2A_W03, 01F--2A_W04.
umiejętności: Student tłumaczy i interpretuje tekst łaciński, potrafi oddać łacińskie idiomy i
zwroty frazeologiczne w języku polskim, stosuje metodykę i procedury przekładoznawstwa.
01F--2A_U03, 01F--2A_U04, 01F--2A_U09.
kompetencje: Student uzyskuje kompetencje lingwistyczne, poznaje podstawy kodu
komunikacyjnego, wykazuje kreatywność w realizowaniu założeń cyklu dydaktycznego. 01F-2A_K04, 01F--2A_K06, 01F--2A_K08.
4. Treści kształcenia: Studenci poznają też podstawowe łacińskie formuły epistolarne
funkcjonujące w epoce klasycznej (okres cyceroński i augustowski) oraz w epoce cesarstwa.
Realizuje się wybrane elementy spośród proponowanych tematów: Cyceron, Listy; Horacy,
Listy; Owidiusz, Listy wygnańcze (Tristia, Epistulae ex Ponto); Pliniusz Młodszy, Listy;
Epistolografia nowożytna w języku łacińskim; Seneka, Tragedie.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i praca
na zajęciach: 50%, średnia ocen ze sprawdzianu (test): 50%.
6. Metody dydaktyczne: repetytorium, ćwiczenia przedmiotowe, pokaz, prelekcja.
7. Literatura przedmiotu:
Jan Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1992.
Józef Korpanty, Słownik łacińsko-polski, PWN, t. 1-2, Warszawa 2001-2003.
Marceli Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1989.
Marian Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1-5, PWN, Warszawa 1997-1998.
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Repetytorium łacińskie 2
Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
Rok studiów: III licencjacki
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 6
Wymiar i forma zajęć: 60 godzin, repetytorium
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Zajęcia mają na celu doskonalenie znajomości języka łacińskiego i
umiejętności poprawnego tłumaczenia utworów łacińskich powstałych w różnych okresach
rozwoju języka łacińskiego (zarówno w okresie cycerońskim, jak i w okresie archaicznym i
późno antycznym).
2. Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość gramatyki języka łacińskiego.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o łacinie literackiej epoki klasycznej i
cesarstwa, zdobywa wiedzę o schematach rozwojowych języka łacińskiego. Student poznaje i
opanowuje proces przekładu, zna podstawy traduktologii i potrafi przygotować artystyczny
przekład tekstów literackich opatrzony stosownym komentarzem językowym i rzeczowym.
01F--2A_W02, 01F--2A_W03, 01F--2A_W04.
umiejętności: Student tłumaczy i interpretuje tekst łaciński, potrafi oddać łacińskie idiomy i
zwroty frazeologiczne w języku polskim, stosuje metodykę i procedury przekładoznawstwa.
01F--2A_U03, 01F--2A_U04, 01F--2A_U09.
kompetencje: Student uzyskuje kompetencje lingwistyczne, poznaje podstawy kodu
komunikacyjnego, wykazuje kreatywność w realizowaniu założeń cyklu dydaktycznego. 01F-2A_K04, 01F--2A_K06, 01F--2A_K08.
4. Treści kształcenia: Studenci poznają też podstawowe łacińskie formuły epistolarne
funkcjonujące w epoce klasycznej (okres cyceroński i augustowski) oraz w epoce cesarstwa.
Realizuje się wybrane elementy spośród proponowanych tematów: Cyceron, Listy; Horacy,
Listy; Owidiusz, Listy wygnańcze (Tristia, Epistulae ex Ponto); Pliniusz Młodszy, Listy;
Epistolografia nowożytna w języku łacińskim.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i praca
na zajęciach: 50%, średnia ocen ze sprawdzianu (test): 50%.
6. Metody dydaktyczne: repetytorium, ćwiczenia przedmiotowe, pokaz, prelekcja.
7. Literatura przedmiotu:
Jan Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1992.
Józef Korpanty, Słownik łacińsko-polski, PWN, t. 1-2, Warszawa 2001-2003.
Marceli Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1989.
Marian Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1-5, PWN, Warszawa 1997-1998.

Sylabus 2017/2018
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE 6 B
Twórczość erotyczna Rufinosa z Samos na tle historii greckiej i łacińskiej epigramatyki
Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
Rok studiów: II magisterski
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 5
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, proseminarium 2
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Zajęcia dotyczą twórczości greckiego poety Rufinosa z Samos i innych
epigramatyków z jego czasów (I-II w. n.e.). Omawia się m.in. historię epigramatyki greckiej i
łacińskiej, losy antologii antycznych epigramów (zwłaszcza greckich), tematykę epigramów
Rufinosa i jego współczesnych, główne motywy podejmowane przez poetę z Samos.
2. Wymagania wstępne: Dla wszystkich zainteresowanych.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o epigramatyce greckiej i łacińskiej oraz o
antycznych twórcach epigramatów i pierwszych antologii. Dostrzega związki pomiędzy kulturą
społeczną i edukacją a tematyką podejmowaną w literaturze pięknej. 01F--1A_W01, 01F-1A_W02.
umiejętności: Student zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną, analizuje konkretne zjawiska
literackie, rozpoznaje i nazywa gatunki literackie, dostrzega złożoność relacji i
współzależności, potrafi samodzielnie interpretować i oceniać utwory literackie. 01F--1A_U02,
01F--1A_U06, 01F--1A_U13.
kompetencje: Student wykazuje kreatywność w realizowaniu założeń cyklu dydaktycznego,
powiększa zasób swoich wiadomości, rozszerza i pogłębia intelektualne umiejętności
analizowania różnorodnych faktów i wydarzeń. 01F--1A_K01, 01F--1A_K05, 01F--1A_K07.
4. Treści kształcenia: Tematy do realizacji: Rufinos – poeta znany czy nieznany?; nowożytne
edycje poezji Rufinosa; polskie tłumaczenia epigramów Rufinosa; problem pochodzenia i
statusu społecznego poety; Rufinos a Marcjalis – kwestia pierwszeństwa; ukryta polemika
Rufinosa i Stratona z Sardes; stan zachowania twórczości Rufinosa; początki epigramu;
antyczne antologie epigramatów; Sylloge Rufiniana i jej domniemana geneza; epigram
erotyczny i jego twórcy; główne motywy literackie Rufinosa; list Rufinosa do Elpidy; antyczny
konkurs piękności; próba odtworzenia zepsutego epigramu Rufinosa; epigramy niepewnego
autorstwa.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i praca
na zajęciach: 50%, średnia ocen ze sprawdzianów (test): 50%.
6. Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, ćwiczenia, analiza tekstu, dyskusja.
7. Literatura przedmiotu:

The Epigrams of Rufinus, edited with an introduction and commentary by D. Page, Cambridge–
London–New York–Melbourne 1978: Cambridge University Press (first paperback edition
2004).
Höschele R., Verrückt nach Frauen. Der Epigrammatiker Rufin, (Classica Monacensia 31),
Tübingen 2006: Gunter Narr Verlag.
K. T. Witczak, Straton z Sardes i Rufinos w świetle loci similes, [w:] G. Malinowski, M. Wróbel
(red.), Charisteria Aliciae Szastyńska-Siemion octogenariae oblata ab amicis, collegis,
discipulis, „Wratislaviensium Studia Classica” 4 (35), 2015, s. 123–145.
K. T. Witczak, W poszukiwaniu straconego tekstu Rufinosa, [w:] Florilegium. Studia
ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej
rocznicy urodzin, red. E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń, Towarzystwo Wydawnicze
„Historia Iagellonica”, Kraków 2017, s. 271–286.
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Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Elwira Kaczyńska
Rok studiów: I licencjacki
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 3
Wymiar i forma zajęć: 30 godzin, proseminarium 1
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę, egzamin
1. Skrócony opis: Zajęcia realizowane w formie wykładu łączonego z dydaktyką interaktywną
(prezentacja, dyskusja, polemika, wystąpienia uczestników) skupiają się na literaturze
rzymskiej okresu archaicznego i zapoznają studenta w sposób możliwie pełny i treściwy ze
wszystkimi ważniejszymi zjawiskami literackimi, autorami rzymskimi i ich dziełami,
powstałymi przed rokiem 80 p.n.e. Omawia się także wpływ literatur obcych (zwłaszcza
greckiej) na literaturę rzymską.
2. Wymagania wstępne: Zajęcia bez wymagań wstępnych.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o wczesnej literaturze rzymskiej, zdobywa
wiedzę o autorach rzymskich, o ich życiu i twórczości, przyswaja podstawowe terminy
literackie (np. fabula palliata, fabula togata). Student poznaje tendencje rozwojowe literatury
rzymskiej. 01F--1A_W01, 01F--1A_W03, 01F--1A_W07.
umiejętności: Student rozpoznaje i nazywa rodzaje i gatunki literackie typowe dla antyku,
analizuje treść i strukturę dzieła literackiego, zwłaszcza dramatycznego, poznaje metodykę
badań literackich i procedur badawczych, dostrzega związki pomiędzy literaturą rzymską i
innymi literaturami narodowymi. 01F-1A_U04, 01F-1A_U11, 01F-1A_U13. Student
rozpoznaje i nazywa rodzaje i gatunki literackie typowe dla antyku, analizuje treść i strukturę
dzieła literackiego, zwłaszcza dramatycznego, poznaje metodykę badań literackich i procedur
badawczych, dostrzega związki pomiędzy literaturą rzymską i innymi literaturami
narodowymi. 01F-1A_U04, 01F-1A_U11, 01F-1A_U13.
kompetencje: Student rozwija samodzielne myślenie i smak literacki, wyrabia nawyk
samodzielnego poznawania dzieł literatury światowej. Student zdobywa umiejętności
właściwego przyswajania wykładów akademickich i wykazuje kreatywność w realizowaniu
założeń cyklu dydaktycznego. 01F-1A_K01, 01F-1A_K05, 01F-1A_K07.
4. Treści kształcenia: Realizuje się następujące tematy: początki piśmiennictwa w Rzymie;
periodyzacja dziejów literatury rzymskiej; wczesna poezja rzymska. Liwiusz Andronikus.
Newiusz. Enniusz; tragedia i komedia rzymska; twórczość Plauta; komedie Terencjusza; satyra
rzymska, twórczość Lucyliusza;
początki historiografii: Origines Katona; literatura
agronomiczna: De agri cultura Katona
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie na ocenę na podstawie testu; egzamin, według
następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 80-90% EK
ocena dobra – 70-80% EK
ocena dostateczna plus – 60-70% EK

ocena dostateczna – 50-60% EK
6. Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prelekcja, prezentacja, dyskusja
dydaktyczna, inscenizacja.
7. Literatura przedmiotu:
Anna Świderkówna (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1982: Wiedza Powszechna.
Barbara Hartleb-Kropidło, Rzymska poezja sceniczna: Cecyliusz Stacjusz. Fragmenty
zaginionych sztuk, Wrocław 2003:.
Ewa Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001: Prószyński i S-ka.
Gustaw Przychocki, Plautus, Kraków 1925: Krakowska Spółka Wydawnicza.
Ignacy Lewandowski, Historiografia rzymska, Poznań 2007: Wyd. Poznańskie, s. 17-76.
Ireneusz Mikołajczak, Rzymska literatura agronomiczna, Toruń 2004: Wyd. UMK, s. 14-103.
Ludwika Rychlewska, Dzieje literatury rzymskiej, Wrocław 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, s. 11-82.
Marek Porcjusz Katon, O gospodarstwie rolnym, przełożył I. Mikołajczyk, Toruń 2009:
Wydawnictwo Naukowe UMK.
Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 219-238.
Maria Cytowska, Hanna Szelest, Ludwika Rychlewska, Literatura rzymska. Okres archaiczny,
Warszawa 1996: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Mieczysław Brożek, Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1969: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 9-136.
Plaut, Komedie, t. 1-3, przełożyła Ewa Skwara, Warszawa 2002: Prószyński i S-ka.
Stanisław Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys, Wrocław – Warszawa
– Kraków 2002, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 265-303.
Terencjusz, Komedie, t. 1–2, przełożyła Ewa Skwara, Warszawa 2005: Prószyński i S-ka.
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GREKA STAROŻYTNA 3
Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Elwira Kaczyńska
Rok studiów: II magisterski
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 5
Wymiar i forma zajęć: 75 godzin, ćwiczenia konwersatoryjne 1
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Praktyczna nauka języka greckiego daje możliwość opanowania
starożytnego języka greckiego (dialekt attycki) w stopniu umożliwiającym czytanie,
rozumienie i tłumaczenie tekstu oryginalnego. Zajęcia mają na celu poznanie klasycznego
języka starogreckiego. Dają możliwość poprawnego rozpoznawania, określenia i definiowania
zjawisk językowych obserwowanych w rozwoju historycznym języka greckiego. Umożliwiają
poznanie kultury starożytnych i współczesnych Greków poprzez pryzmat języka, zwłaszcza
słownictwa.
2. Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu: Greka starożytna 2.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o piśmie i języku starogreckim, kulturze,
historii i realiach życia codziennego antycznych Greków. Zna terminologię językoznawczą.
Zdobywa gruntowną wiedzę o gramatyce języka greckiego w zakresie fonetyki, morfologii,
syntaksy, leksyki, słowotwórstwa i etymologii. 01F--2A_W02, 01F--2A_W03, 01F--2A_W05.
umiejętności: Student potrafi czytać ze zrozumieniem proste teksty starogreckie i tłumaczyć
je na język polski. Rozpoznaje i nazywa kategorie gramatyczne, dostrzega podstawowe
konstrukcje składniowe. 01F--2A_U02, 01F--2A_U03, 01F--2A_U09.
kompetencje: Student dostrzega podobieństwa i odmienności pomiędzy językiem greckim i
polskim, uzyskuje nowe kompetencje lingwistyczne. Student wykazuje kreatywność w
realizowaniu założeń cyklu dydaktycznego. 01F--2A_K02, 01F--2A_K06, 01F--2A_K09.
4. Treści kształcenia: Sposoby tłumaczenia trybów. Coniuctivus i optatativus. Perfectum i
plusquamperfectum. Przymiotniki odczasownikowe i konstrukcje z ich użyciem. Aoryst II.
Koniugacja II. Tłumaczenie wybranych fragmentów Nowego Testamentu.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy na zajęciach (30%),
testów i kolokwiów (70%), według następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 80-90% EK
ocena dobra – 70-80% EK
ocena dostateczna plus – 60-70% EK
ocena dostateczna – 50-60% EK
6. Metody dydaktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, prelekcja, pokaz, analiza tekstu.
7. Literatura przedmiotu:
Golias Marian, Wstępna nauka języka greckiego, wyd. IX, Warszawa 1979.

Auerbach Marian, Golias Marian, Gramatyka grecka, wyd. IV, Warszawa 1985.
Oktawiusz Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1999.
Abramowiczówna Zofia (red.), Słownik grecko-polski, t. I-IV, Warszawa 1958-1965.
Oktawiusz Jurewicz, Słownik grecko-polski, t. I-II, Warszawa 2000-2001.
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GREKA STAROŻYTNA 4
Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Elwira Kaczyńska
Rok studiów: II magisterski
Semestr: letni
Punkty ECTS: 10
Wymiar i forma zajęć: 75 godzin, ćwiczenia konwersatoryjne 2
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę, egzamin
1. Skrócony opis: Praktyczna nauka języka greckiego daje możliwość opanowania
starożytnego języka greckiego (dialekt attycki) w stopniu umożliwiającym czytanie,
rozumienie i tłumaczenie tekstu oryginalnego. Zajęcia mają na celu poznanie klasycznego
języka starogreckiego. Dają możliwość poprawnego rozpoznawania, określenia i definiowania
zjawisk językowych obserwowanych w rozwoju historycznym języka greckiego. Umożliwiają
poznanie kultury starożytnych i współczesnych Greków poprzez pryzmat języka, zwłaszcza
słownictwa.
2. Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu: Greka starożytna 3.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o piśmie i języku starogreckim, kulturze,
historii i realiach życia codziennego antycznych Greków. Zna terminologię językoznawczą.
Zdobywa gruntowną wiedzę o gramatyce języka greckiego w zakresie fonetyki, morfologii,
składni, leksyki, słowotwórstwa i etymologii. 01F--2A_W02, 01F--2A_W04, 01F--2A_W05.
umiejętności: Student potrafi czytać ze zrozumieniem proste teksty starogreckie i tłumaczyć
je na język polski. Rozpoznaje i nazywa kategorie gramatyczne, dostrzega podstawowe
konstrukcje składniowe. 01F--2A_U02, 01F--2A_U03, 01F--2A_U09.
kompetencje: Student dostrzega podobieństwa i odmienności pomiędzy językiem greckim i
polskim, uzyskuje nowe kompetencje lingwistyczne. Student wykazuje kreatywność w
realizowaniu założeń cyklu dydaktycznego. 01F--2A_K02, 01F--2A_K06, 01F--2A_K09.
4. Treści kształcenia: Koniugacja II: Czasowniki reduplikowane. Czasowniki pierwiastkowe.
Aoryst II pierwiastkowy. Odmiana czasowników nieregularnych. Supletywizm. Liczba
podwójna. Tłumaczenie wybranych fragmentów Iliady i Odysei Homera. Tłumaczenie
wybranych partii Anabazy Ksenfonta.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy na zajęciach (30%),
testów i kolokwiów (70%), egzamin końcowy wg kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK
ocena dobra plus – 80-90% EK
ocena dobra – 70-80% EK
ocena dostateczna plus – 60-70% EK
ocena dostateczna – 50-60% EK
6. Metody dydaktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, prelekcja, pokaz, analiza tekstu.
7. Literatura przedmiotu:

Golias Marian, Wstępna nauka języka greckiego, wyd. IX, Warszawa 1979.
Auerbach Marian, Golias Marian, Gramatyka grecka, wyd. IV, Warszawa 1985.
Oktawiusz Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1999.
Abramowiczówna Zofia (red.), Słownik grecko-polski, t. I-IV, Warszawa 1958-1965.
Oktawiusz Jurewicz, Słownik grecko-polski, t. I-II, Warszawa 2000-2001.
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Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. UŁ Elwira Kaczyńska
Rok studiów: II magisterski
Semestr: zimowy
Punkty ECTS: 8
Wymiar i forma zajęć: 60 godzin, translatorium
Forma ewaluacji: zaliczenie na ocenę
1. Skrócony opis: Zajęcia mają na celu doskonalenie znajomości języka łacińskiego i
umiejętności poprawnego tłumaczenia utworów łacińskich powstałych w okresie cesarstwa (w
epoce tzw. srebrnej łaciny) i późnego średniowiecza. Program obejmuje zarówno wybrane
epigramaty sympotyczne, refleksyjne i satyryczne Marka Waleriusza Marcjalisa, jak i wybrane
fragmenty dzieła Giovanniego Boccaccia De claris mulieribus. Studenci poznają m.in.
zagadnienia związane z biografią rzymskiego poety oraz terminologię z zakresu kultury
materialnej i społecznej starożytnych Rzymian. Celem zajęć jest wykształcenie w ich
uczestnikach umiejętności poprawnego rozpoznawania, określenia i definiowania zjawisk
gramatycznych typowych dla języka łacińskiego, a także poprawnego tłumaczenia tekstu
łacińskiego na język polski. Celem zajęć jest także ugruntowanie wiadomości z zakresu
gramatyki języka łacińskiego, paleografii oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego
tłumaczenia i analizy tekstów łacińskich. Studenci samodzielnie przygotowują transkrypcję
wyznaczonego tekstu oraz roboczą i literacką wersję jego tłumaczenia; praca w czasie zajęć
polega na ustaleniu, pod kierunkiem wykładowcy, prawidłowego sposobu transkrypcji i
przekładu, szczegółowej analizie gramatycznej i leksykalnej tekstu oryginalnego oraz
omówieniu jego strony merytorycznej.
2. Wymagania wstępne: dobra znajomość gramatyki języka łacińskiego.
3. Efekty kształcenia:
wiedza: Student uzyskuje podstawowe wiadomości o łacinie literackiej okresu wczesnego
cesarstwa, zdobywa wiedzę o schematach rozwojowych języka łacińskiego. Student poznaje i
opanowuje proces przekładu, zna podstawy traduktologii i potrafi przygotować artystyczny
przekład tekstów literackich opatrzony stosownym komentarzem językowym i rzeczowym.
01F--2A_W02, 01F--2A_W03, 01F--2A_W04.
umiejętności: Student tłumaczy i interpretuje tekst łaciński, potrafi oddać łacińskie idiomy i
zwroty frazeologiczne w języku polskim, stosuje metodykę i procedury przekładoznawstwa.
01F--2A_U03, 01F--2A_U04, 01F--2A_U09.
kompetencje: Student uzyskuje kompetencje lingwistyczne, poznaje podstawy kodu
komunikacyjnego, wykazuje kreatywność w realizowaniu założeń cyklu dydaktycznego. 01F-2A_K04, 01F--2A_K06, 01F--2A_K08.
4. Treści kształcenia: wybrane epigramaty satyryczne; wybrane epigramaty o treści
autobiograficznej; epigramaty sympatyczne; biogramy sławnych kobiet.
5. Sposoby i kryteria oceny: zaliczenie z oceną. Elementy oceny końcowej: obecność i praca
na zajęciach: 50%; średnia ocen ze sprawdzianów (test, odpowiedź ustna): 50%, według
następujących kryteriów:
ocena bardzo dobra – 90-100% EK

ocena dobra plus – 80-90% EK
ocena dobra – 70-80% EK
ocena dostateczna plus – 60-70% EK
ocena dostateczna – 50-60% EK
6. Metody dydaktyczne: ćwiczenia, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, analiza tekstu.
7. Literatura przedmiotu:
Cytowska Maria, Szelest Hanna, Literatura rzymska: okres cesarstwa, Warszawa 1992.
Szelest Hanna, Marcjalis i jego twórczość, Wrocław 1963.
Jan Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1992.
Józef Korpanty, Słownik łacińsko-polski, t. 1-2, Warszawa 2001-2003.
Marceli Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1989.
Marian Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1-5, PWN, Warszawa 1997-1998.
Semkowicz Wł., Paleografia łacińska, Universitas, Kraków 2011.
Cappelli A., Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Editore Ulrico Hoepli, Milano 2006.
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Skrócony opis
Celem zajęc jest kształcenie umiejętnosci posługiwania się językiem włoskim na poziomie
podstawowym. Studenci zapoznają się z gramatyką oraz podstawowym zakresem
słownictwa, rozwijają umiejętnosc prowadzenia konwersacji, rozumienie prostych
tekstow czytanych
i słuchanych.
Wymagania wstępne
Znajomosc języka włoskiego nie jest wymagana. Nauka języka na poziomie podstawowym.
Efekty kształcenia
Po zakonczeniu zajęc z przedmiotu student/studentka:
E1 – Ma elementarną wiedzę ogolną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię
z zakresu nauk filologicznych - H1A_W02, H1A_W03
E2 - Ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki oraz rozwoju
historycznego wspołczesnych językow obszaru srodziemnomorskiego (włoski) H1A_W04
E3 – Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru
językowego - H1A_W04
E4 – Potrafi wyszukiwac, analizowac i posługiwac się prostymi informacjami w języku
obcym, wykorzystując rozne zrodła - H1A_U01, H1P_U01
E5 – Potrafi pracowac w grupie, przyjmując rozne w niej role - H1A_K01, H1P_K01
Treści kształcenia
Zasady wymowy, alfabet, przedstawianie się, opis osob, sposoby spędzania wolnego czasu
i opis codziennych czynnosci, pisanie krotkich listow (w tym e-mail),
przyjmowanie/odrzucanie propozycji, okreslanie godzin, dni tygodnia oraz por roku,
srodki transportu, liczebniki głowne (od 0 do 1000 000) oraz porządkowe (do 10),
uzyskiwanie informacji na temat pociągow i kupowanie biletow, lokalizacja przedmiotow
w przestrzeni (przyimki), opis mieszkania, rodziny (zaimki dzierzawcze), relacjonowanie
wydarzen w czasie przeszłym(passato prossimo), wizyta w barze włoskim (zamawianie
napojow i drobnych posiłkow), rodzaje kawy włoskiej.
Sposoby i kryteria oceniania
Krotkie indywidualne wypowiedzi (udzielanie odpowiedzi na pytania prowadzącego, opis
ilustracji), prowadzenie dialogu (w parach), roznego rodzaju cwiczenia (ze słuchu,
odpowiedz do wyboru, prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekscie). W czasie kursu
przewiduje się sprawdziany
kontrolne srodsemestralne oceniające przyswajanie nowych konstrukcji gramatycznych
oraz

słownictwa. Ocena koncowa jest srednią arytmetyczną wszystkich ocen otrzymanych w
czasie trwania kursu. Skala ocen:
niedostateczny 0 – 64%
dostateczny 65% – 72%
dostateczny plus 73% – 79%
dobry 80% – 85%
dobry plus 86% – 92%
bardzo dobry 93% - 100%
Metody dydaktyczne
Metoda komunikacyjna. Dialogi, dyskusje, wymiana opinii, krotkie wypowiedzi ustne i
pisemne na tematy dotyczące zycia codziennego. Rozumienie tekstow pisanych i
słuchanych. Udzielanie i uzyskiwanie informacji.
Literatura
S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani – grammatica, esercizi e giochi, Alma Edizioni, 2004.
M. Kosinska, D. Kotowicz, Włoski. Gramatyka. Praktyczne repetytorium z ćwiczeniami,
Edgard, 2009.
T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1. Libro dello studente, Edilingua, 2009.
T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1. Libro degli esercizi, Edilingua, 2009.
T. Marin, Primo ascolto 1, Edilingua, 1999.
T. Marin, Prova orale 1, Edilingua, 2010.
M. Mezzadri, Dizionario per immagini, Guerra Edizioni, 2006.
T. Wozniak, Ilustrowany słownik włosko-polski, Wydawnictwo Olesiejuk, 2015.
Informacje dodatkowe
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