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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: seminarium magisterskie II (02-FK-S2-SM2)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Seminarium magisterskie II – seminarium greckie
(02-FK-S2-SM2-1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr Jan Kucharski, jan.kucharski@us.edu.pl,
2014/ 2015
letni
stacjonarne
Samodzielne opracowanie merytoryczne partii Os Arystofanesa

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-SM2-fs-1
dr Jan Kucharski, jan.kucharski@us.edu.pl
rok II
Analiza gramatyczna i rzeczowa komedii Osy Arystofanesa. Opracowanie literackiego
tłumaczenia tekstu na polski w oparciu o komentarz. Dyskusja na temat
umiejscowienia Os w ich kulturowym kontekście.
Ćwiczenia
30

60

Samodzielna analiza tekstu w oparciu o komentarz, przygotowanie poprawnego
przekładu, lektura literatury przedmiotu.
2 godziny zajęciowe (90 minut), terminy i miejsce według harmonogramu
Aristophanis Fabulae. Ed. N.G. Wilson. v. 1. Oxford 2007 (OCT)
Aristophanes. Ed. J. Henderson. v. 2 (Clouds, Wasps, Peace). Cambridge (Mass) 1998
(Loeb)
Arystofanes. Komedie. tł. J. Ławińska-Tyszkowska, t. I, Warszawa 2001
Aristophanes. Wasps. With Introduction, Translation and Commentary. Ed. A.H.
Sommerstein. Warminster 1983
Aristophanes. Wasps. Ed. with Introduction and Commentary by D.M. MacDowell.
Oxford 1971
S.C. Todd, The Shape of Athenian Law. Oxford 1993
D.M. MacDowell, The Law in Classical Athens. Lodnon 1978
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
kod
02-FK-S2-SM2-2-w-1
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
02-FK-S2-SM2-2-fs-1
osoba(-y)
jak w tabeli 2
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
rok II
wymagania
Znajomość greki w stopniu umożliwiającym pracę nad tekstem Arystofanesa oraz
merytoryczne
orientacja w literaturze antycznej i kulturze starożytnych Aten w stopniu
umożliwiającym dyskusję nad tekstem.
kryteria oceny
Ocena ciągła przygotowania do zajęć, praca końcowa.
przebieg procesu
Ocenie podlega samodzielnie przygotowany literacki przekład partii dramatu. Pracę
weryfikacji
złożyć mogą osoby uczestniczące w zajęciach i przygotowane merytorycznie do
dyskusji.
informacje
dodatkowe

