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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Seminarium licencjackie 2 (02-FK-S1-SL2)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Seminarium licencjackie 2 – seminarium
greckie (02-FK-S1-SL2-1)
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2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
seminarium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć

kod
02-FK-S1-SL2-fs-1
Dr Jan Kucharski, jan.kucharski@us.edu.pl
III rok
Lektura mowy Przeciwko Demostenesowi (1) Dejnarchosa. Pogłębienie wiadomości o
retoryce greckiej oraz znajomości greckiej składni. Doskonalenie umiejętności
literackiego tłumaczenia. Nabycie umiejętności krytycznego analizowania i omawiania
różnych lekcji tekstu, właściwego odczytywania aparatu krytycznego oraz pracy
z obcojęzycznymi komentarzami. Nabycie umiejętności przedstawienia problemu
badawczego, skonstruowania planu i redakcji technicznej pracy licencjackiej.
Seminarium. Praca z oryginalnym tekstem greckim, komentarzami, słownikami
i podręcznikami gramatyki greckiej. W trakcie zajęć dokonuje się analizy
gramatycznej, semantycznej i stylistycznej literackiego tekstu greckiego oraz
omówienia tematyki i planu pracy licencjackiej.
30

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
90
pracy własnej
studenta
opis pracy
Przygotowanie do zajęć poprzez samodzielną lekturę, analizę składniową
własnej studenta i gramatyczną oraz opracowanie komentarza do bieżących partii greckiego tekstu.
Lektura literatury przedmiotu oraz przygotowanie planu i jednego z rozdziałów pracy
licencjackiej.
organizacja
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w blokach po dwie jednostki dydaktyczne (90
zajęć
minut). Termin i miejsce zajęć według harmonogramu.
literatura
Dinarchi orationes cum fragmentis ed. N. C. Conomis, Leipzig – Teubner 1975
obowiązkowa
Minor Attic Orators, v. II, ed. J.O. Burtt, Cambridge (Mass.) 1962 (Loeb)
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literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Dinarque. Discours. Ed. M. Nouhaud, L. Dors-Méary. Paris 1990 (Budé)
I. Worthington, Greek Orators II. Dinarchus, Hyperides. With Introduction,
Translation and Commentary. Warminster 1999
I. Worthington, A Historical Commentary on Dinarchus. Rhetoric and Conspiracy in
Later Fourth-Century Athens. Ann Arbor 1992
M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady,
ideologia (tł. R. Kulesza), Warszawa 1999
R. Kulesza, Zjawisko korupcji w Atenach V-IV wieku p.n.e. Warszawa 1994
E. Badian, “Harpalus”, JHS 81 (1961)
-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Śródsemestralne testy pisemne i sprawdzian ustny
02-FK-S1-SL2-w-1
kod(-y) zajęć
02-FK-S1-SL2-fs-1
osoba(-y)
Dr Jan Kucharski, jan.kucharski@us.edu.pl
przeprowadzająca
(-e) weryfikację
grupa(-y)
III rok
wymagania
Opanowanie materiału i umiejętności wskazanych w treściach zajęć.
merytoryczne
kryteria oceny
Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen
bieżącego przygotowania do zajęć (waga 2), końcowego sprawdzianu ustnego (waga
2) oraz postępu pisania pracy licencjackiej (waga 4).
przebieg procesu Bieżącej ocenie podlegają: aktywna obecność na zajęciach, opanowanie
weryfikacji
dotychczasowego materiału oraz przygotowanie do zajęć. Końcowy sprawdzian
ustny ocenia umiejętność tłumaczenia oraz analizy gramatycznej samodzielnie
przygotowanej lektury. Ponadto ocenie podlega koncepcja, plan i redakcja
techniczna jednego rozdziału pracy licencjackiej.
informacje
dodatkowe

