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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
łacińskie (02-FK-S1-SL2-2)
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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-2
dr hab. Anna Kucz; us.edu.pl@us.edu.pl
Zapoznanie z tekstami filozoficznymi Cycerona, rozwijanie umiejętności w zakresie
analizy treści i kompozycji dzieła filozoficznego. Przekazanie podstawowej wiedzy
teoretyczno- i historyczno-literackiej na temat twórczości filozoficznej Cycerona:
Filozofia w Rzymie przed wystąpieniem Cycerona (DispTusc IV 1-7);
Dorobek Cycerona na polu filozofii (De divinatione II 1-7);
Główne problemy antropologii cycerońskiej (De natura deorum II 140-145);
Koncepcja duszy w Somnium Scipionis Cycerona (De republica VI 9-29);
Przygotowanie do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji tekstu filozoficznego
Cycerona (Cato Maior de senectute).
Seminarium. Praca z oryginalnym tekstem łacińskim, komentarzami, słownikami
i podręcznikami gramatyki łacińskiej. W trakcie zajęć dokonuje się analizy
gramatycznej, semantycznej i stylistycznej literackiego tekstu łacińskiego 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 wybranego tekstu filozoficznego
Cycerona oraz prezentację komentowanego tekstu na zajęciach. 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
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zajęć
literatura
obowiązkowa

(90 minut). Termin i miejsce zajęć według harmonogramu.
Pisma filozoficzne Cycerona w wyborze;
Cicero: De divinatione. Ed. R. Giomini. Teubner 1975.
K. Kumaniecki: Literatura rzymska. Okres cyceroński. Warszawa 1977, s. 313- 379;

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
Śródsemestralne testy pisemne i sprawdzian ustny
02-FK-S1-SL2-w-2
kod(-y) zajęć
02-FK-S1-SL2-fs-2
osoba(-y)
dr hab. Anna Kucz; us.edu.pl@us.edu.pl
przeprowadzająca
(-e) weryfikację
grupa(-y)
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 (Cato Maior de senectute). Ponadto ocenie podlega
koncepcja, plan i redakcja techniczna pracy licencjackiej.
informacje
dodatkowe

