Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział

str. 1

Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Historia starożytna 1 (02-FK-S1-HS1)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): historia starożytnej Grecji z elementami
archeologii (02-FK-S1-HS1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Przemysław Piwowarczyk, p.piwowarczyk@us.edu.pl
2014/2015
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stacjonarne
wypadkowa ocen cząstkowych weryfikacji efektów kształcenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)

kod
02-FK-S1-HS1-fs-1
dr Przemysław Piwowarczyk
I rok
wybrane aspekty historii społecznej i politycznej Grecji starożytnej, z elementami
historii mentalności, historii ekonomicznej i historii techniki, do 31 r. p.n.e.
W tym szczególnie:
1. pojęcie historii u starożytnych i we współczesnej nauce
2. źródła do dziejów Grecji
3. specyfika historiografii starożytnej
4. kontekst geograficzno-przyrodniczy
5. rolnictwo i hodowla
6. transport lądowy i morski
7. horyzont geograficzny
8. wyznaczniki greckiej tożsamości
9. „wieki ciemne”
10. eposy homerowe jako źródło historyczne
11. arystokracja epoki archaicznej
12. wojny perskie
13. ustrój polityczny Sparty
14. ustrój polityczny Aten w V w. i jego praktyczne funkcjonowanie
15. wojna peloponeska
16. wzrost potęgi Macedonii
17. powstanie i rozpad imperium macedońskiego
18. państwa hellenistyczne
jak w opisie modułu
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45
lektura tekstów źródłowych, studium map i ikonografii, lektura trzech tekstów
źródłowych w przekładzie (wybór ze wskazanej listy)
3 godziny dydaktyczne (135 min.) raz w tygodniu, czas i miejsce według
harmonogramu
L. Piotrowicz, Atlas do historii starożytnej, Warszawa 1993 (lub inne wydanie); pięć
tekstów źródłowych spośród wskazanych poniżej:
• Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 1973;
• Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przeł. H. Gesztoft-Gasztold,
oprac. J. Wolski, Wrocław 1963 (lub inne wydanie);
• Eneasz Taktyk, Obrona oblężonego miasta, przeł. B. Burliga, Warszawa 2007;
• Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Warszawa 2005 (lub inne wydanie), księgi
VII-IX;
• Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Warszawa 1998;
• Ksenofont, Historia grecka, przeł. W. Klinger, oprac. J. Wolski, Wrocław 1958
(lub inne wydanie);
• Ksenofont, Wyprawa Cyrusa, przeł. W. Madyda, Warszawa 2003 (lub inne
wydanie);
• Plutarch, Żywoty równoległe, t. II, przeł. K. Korus, L. Trzcionkowski,
Warszawa 2005 (żywoty Solona i Temistoklesa), lub z innych tomów dwa
wybrane żywoty greckie;
• Periplus Skylaksa z Karyandy, przeł. K. Głombiowski, Gdańsk 2005;
• Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. i oprac. W. Kumaniecki, Warszawa
1953 (lub inne wydanie);
Z tomu B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988:
• charakterystyka środowiska geograficznego (6-19 )
• poematy homerowe (s. 120-126)
• społeczeństwo czasów archaicznych (s. 127-155)
• aneks ilustracyjny (strony nienumerowane)
W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999,
s. 45-111 (Kryzys i rozwój Grecji od wieku VII do wojen perskich); s. 112-152 (świat
grecki u szczytu świetności)
Z tomu Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W.
Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011:
• F. Cassola, Kim byli Grecy? (s. 57-72)
• J. Burckhardt, Polis grecka (s. 89-97)
• M. Węcowski, Sympozjon, czyli wino jako źródło kultury (s. 399-413)
L. Russo, Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna,
Kraków 2005, s. 259-283 (rozdział nauka, technika i gospodarka)
-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
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02-FK-S1-HS1-w-1
egzamin ustny; zaliczenie lektury obowiązkowej
kod(-y) zajęć
02-FK-S1-HS1-fs-1
osoba(-y)
dr Przemysław Piwowarczyk
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
I rok
wymagania
znajomość treści poruszanych na wykładach; umiejętność interpretacji tekstów
merytoryczne
źródłowych omawianych na wykładach; umiejętność odczytywania i wskazywania
danych kartograficznych na mapie historycznej; umiejętność odczytywania
i interpretacji danych tabelarycznych omawianych na wykładach; umiejętność
odczytywania i interpretacji ikonografii omawianej na wykładach
kryteria oceny
Zaliczenie następuje po zaliczeniu pięciu lektur (wybranych spośród podanej listy);
zaliczenie ma charakter sprawdzenia znajomości treści lektury oraz umiejętność
krytycznej analizy i interpretacji w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte
podczas wykładów. Egzamin ma charakter ustny, składa się z pięciu pytań,
z których przynajmniej jedno opiera się o kartografię, ikonografię lub dane
tabelaryczne.
przebieg procesu
Zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej; istnieje możliwość zdania
weryfikacji
egzaminu we wcześniejszym terminie, jednak dopiero po uzyskaniu zaliczenia;
egzamin zdawany we wcześniejszym terminie nie zwalnia ze znajomości treści
mających dopiero być poruszonymi na wykładzie.
informacje
dodatkowe

