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letni
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na ocenę końcową składają się ocena z kolokwium (2/4), ocena z aktywności na
zajęciach (1/4), ocena z referatu (1/4)
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kod
02-MD-S1-14-RGR-fs-1
dr Przemysław Piwowarczyk
studia I. st. Mediteranistyka, I rok
Podstawowe aspekty życia religijnego starożytnych Greków i Rzymian w tym:
• pojęcie religii w świecie starożytnym i w religioznawstwie współczesnym)
• podstawowe kategorie religioznawcze (sacrum i profanum; tabu religijne,
czystości i nieczystość rytualna)
• religia obywatelska
• kult i ofiara
• kalendarz kultowy
• religia „poetów”
• bóstwa życia codziennego
• wyobrażenia zaświatów
• kulty misteryjne
• judaizm i chrześcijaństwo
jak w opisie modułu

30

60
lektura tekstów źródłowych i opracować; przygotowanie referatu
2 godziny dydaktyczne (90 min) raz w tygodniu, czas i miejsce według harmonogramu
•

W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994;
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J.-P.Vernant, Mit i religia w Grecji starożytnej, Warszawa 1998
Antropologia antyku greckiego, red. W. Lengauer, L. Trzcionkowski,
Warszawa 2011 (wybrane teksty)
Dodds E. Grecy i irrracjonalność, Kraków 2001
Dodds E., Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004;
Kerényi K., Misteria Kabirów, Warszawa 2000;
Kerényi K., Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, Kraków 2014

-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
Kolokwium końcowe
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
02-MD-S1-14-RGR-w1

02-MD-S1-14-RGR-fs-1
dr Przemysław Piwowarczyk

studia I. st. Mediteranistyka, I rok
znajomość literatury obowiązkowej oraz treści poruszanych na ćwiczeniach
ilość uzyskanych punktów

