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Kierunek i poziom studiów: filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia drugiego
Sylabus modułu: Metodologia badań nad tekstem greckim (02-FK-S2-MBTG)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Julia Doroszewska, julia.doroszewska@us.edu.pl
2014/ 2015
zimowy
stacjonarne
średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji
efektów kształcenia

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

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć

kod
02-FK-S2-MBTG-fs-1
dr Julia Doroszewska, julia.doroszewska@us.edu.pl
I rok
Lektura Opuscula de Rebus Mirabilibus et de Longaevis Flegona z Tralleis
w starogreckim oryginale.
Doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstu starogreckiego charakteryzującego się
stylem mieszanym (proza z fragmentami epickimi); doskonalenie umiejętności
korzystania z wydania krytycznego tekstu oraz komentarza. Nabywanie umiejętności
tworzenia komentarza do tekstu antycznego.
jak w opisie modułu
30

60
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.
Phlegon Trallianus. Opuscula de Rebus Mirabilibus et de Longaevis. Ed.
A. Stramaglia. Bibliotheca Teubneriana. De Gruyter. Berlin and New York 2010.
William Hansen. Phlegon of Tralles’ Book of Marvels. A Translation with
A Commentary. University of Exeter Press. Exeter 1996.
William Hansen (red.). Anthology of Ancient Greek Popular Literature. Indiana
University Press. Bloomington and Indianapolis 1998.
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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
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
02-FK-S2-MBTG-w-1
02-FK-S2-MBTG-fs-1
jak w tabeli 2

I rok
zob. punkt 2.
Ocena ciągła śródsemestralna na podstawie przygotowania
do zajęć i opanowania przerobionego materiału.
według harmonogramu organizacji roku akademickiego
-

