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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, specjalność filologia grecka i łacińska, studia
stacjonarne pierwszego stopnia
Sylabus modułu: Ćwiczenia z literatury antycznej 3 (02-FK-S1-CLA3)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Ćwiczenia z literatury rzymskiej - Wergiliusz
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sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
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Dr hab. Anna Kucz
2014/2015
zimowy
stacjonarne
średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów
kształcenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
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grupa(-y)
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zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
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studenta
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organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
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kod
02-FK-S1-CLA3-fs-1
Dr Patrycja Matusiak
Rok III
Celem kursu jest zapoznanie z epiką rzymską na przykładzie „Eneidy” Wergiliusza.
Ćwiczenia mają na celu nie tylko poznanie stylu i języka poety, ale także interpretację
w oparciu o komentarz, historię i politykę okresu augustowskiego z naciskiem na
propagandę Augusta, oraz porównanie „Eneidy” z innymi dziełami epickimi –
rzymskimi: „Farsaliami” Lukana, „De bello Punico” Syliusza Italika oraz z poematami
Homera.
Jak w opisie modułu
30

30
Praca własna w bibliotece umożliwiająca uczestnictwo w zajęciach i utrwalająca
wiadomości zdobyte na zajęciach.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny. Terminy i sale zgodnie
z harmonogramem zajęć.
S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1987; Y. Syed,
Vergil's Aeneid and the Roman self: subject and nation in literary discourse, Ann
Arbor 2005;
M. von Albrecht, Silius Italicus. Freiheit und gebundenkeit römischer Epik,
Amsterdam 1964; R.F. Thomas, Virgil and the Augustan reception, Cambridge 2001;
The Cambridge Companion to Virgil, ed. Ch. Martindale, Cambridge 1997; Poetry and
politics in the age of Augustus, ed. T. Woodman & D. West, Cambridge 1989.
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Ocena ciągła
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
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przebieg procesu
weryfikacji
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dodatkowe

kod
02-FK-S1-CLA3-w-1
02-FK-S1-CLA3-fs-1
Dr Patrycja Matusiak

Rok III
Zob. punkt: treści zajęć
Ocena ciągła śródsemestralna na podstawie przygotowania do zajęć i opanowania
przerobionego materiału
według harmonogramu organizacji roku akademickiego

