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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Nauki pomocnicze 2 (02-FK-S1-NP2)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Wprowadzenie do mitologii greckiej i rzymskiej
(02-FK-S1-NP2-2)
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
letni
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)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

literatura
uzupełniająca

kod
02-FK-S1-NP2-fs-2
dr Przemysław Piwowarczyk
filologia klasyczna, studia licencjackie, 1 rok
popularne i naukowe opracowania mitologii greckiej i rzymskiej; Rozumienie mitu
w starożytności klasycznej; wprowadzenie w terminologię i metodologię badań nad
mitem;
konwersatorium

15

15
lektura tekstów źródłowych i opracowań
Jedna godzina dydaktyczna (45 min.) raz w tygodniu, czas i miejsce według
harmonogramu
• W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s. 11-43;
• E. Mieletinski, Poetyka mitu, Warszawa 1981, s. 203-220;
• J.-P.Vernant, Mit i religia w Grecji starożytnej, Warszawa 1998, s. 19-48;
teksty do ćwiczeń:
• Graves R., Mity greckie, Warszawa 1982;
• Kereny K. Mitologia Greków, Warszawa 2003;
• Marciniak K. Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2013;
• Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1992;
• Dumézil G., Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii
skandynawskiej, Warszawa 2006;
• Kołakowski L., Obecność mitu, Wrocław 1994;
• van Gennep A., Obrzędy przejścia, Warszawa 2006;
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Teoria mitu; wybór tekstów, red. A. Szyjewski, Kraków 1997.

-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
02-FK-S1-NP2-w-2
sprawdzian pisemny
kod(-y) zajęć
02-FK-S1-NP2-fs-2
osoba(-y)
dr Przemysław Piwowarczyk
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
filologia klasyczna, studia licencjackie, 1 rok
wymagania
znajomość podstawowych wątków mitologicznych oraz umiejętność ich opisu
merytoryczne
z użyciem poznanej fachowej terminologii oraz metodologii
kryteria oceny
pisemna analiza wylosowanego wątku mitycznego
przebieg procesu
Zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej
weryfikacji
informacje
dodatkowe

