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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Ćwiczenia z literatury antycznej 4 (02-FK-S1-CLA4)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Ćwiczenia z literatury rzymskiej (Owidiusz) - 02-FK-S1-CLA4-2

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania oceny
końcowej modułu
informacje dodatkowe

dr Jan Kucharski, jan.kucharski@us.edu.pl
2014/2015
letni
stacjonarne pierwszego stopnia
ocena ciągła pracy na zajęciach, ocena z lektury (odpowiedź ustna)
-

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
ćwiczenia
02-FK-S1-CLA4-fs-2
prowadzący
dr Katarzyna Lesiak, katarzyna.lesiak@us.edu.pl
grupa(-y)
III rok
treści zajęć
Wybrane fragmenty tekstów Owidiusza, czytanie ze zrozumieniem, komentarz
składniowy i historyczno-literacki oraz interpretacja własna.
Metamorphoses I 1-162 (cztery wieki ludzkości)
Metamorphoses VIII 183-235 (Dedal i Ikar)
Remedia amoris 1-110
Heroides I (Penelopa do Ulissesa)
Epistulae ex Ponto I 1
Tristia IV 10 (elegia autobiograficzna)
metody
jak w opisie modułu (ćwiczenia w pracy nad tekstem)
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
90
pracy własnej
studenta
opis pracy
Utrwalenie wiadomości z zakresu literatury rzymskiej oraz gramatyki łacińskiej
własnej studenta
poprzez przygotowywanie tekstów tłumaczonych następnie na zajęciach.
Przygotowanie tekstu zaliczeniowego (100 wersów wybranego dzieła).
organizacja zajęć Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w bloku po dwie godziny dydaktyczne (90
minut). Termin i miejsce zajęć według harmonogramu.
literatura
Cytowska M., Szelest H., Historia literatury rzymskiej. Okres augustowski, Warszawa
obowiązkowa
1990, 416-566.
literatura
Stabryła
S.,
Owidiusz.
Świat
poetycki,
Wrocław
1989.
uzupełniająca
Stabryła S., wstęp do: Metamorfozy, Owidiusz, przekład A. Kamieńska, S. Stabryła,
oprac. S. Stabryła, wyd. II zmien., BN II 76, Wrocław 1995, s. I-XCVI.
Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978.
adres strony
www zajęć
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informacje
dodatkowe

-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
zaliczenie z oceną
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca
(-e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

Informacje
dodatkowe

kod
02-FK-S1-CLA4-w-2
02-FK-S1-CLA4-fs-2
dr Katarzyna Lesiak, katarzyna.lesiak@us.edu.pl

III rok
Opanowanie w stopniu dobrym gramatyki języka łacińskiego, szczególnie jego
rozbudowanej składni. Doskonalenie techniki tłumaczenia łacińskich tekstów
poetyckich (tłumaczenie dosłowne i swobodny przekład). Podstawowe wiadomości
z zakresu historii literatury rzymskiej okresu augustowskiego.
Ocena ciągła pracy na zajęciach, ocena odpowiedzi ustnej z lektury dzieła Owidiusza.
Kurs kończy się zaliczeniem z oceną, która uwzględnia poziom zaawansowania
w zakresie umiejętności dokonywania wygładzonych stylistycznie wersji tłumaczenia
wybranych tekstów, płynnego czytania metrycznego oraz wiedzy o tle historycznoliterackim dzieł.
-

