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Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Kultura antyczna – Rzym (FKL_KA2)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Dr Patrycja Matusiak
2013/2014
letni
stacjonarne
średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji
efektów kształcenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
FKL_KA2_fs_1

wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ
2
Pojęcie kultury i cywilizacji rzymskiej oraz ich związki z kulturą i
cywilizacją grecką, etruską i Wschodu. Istota i rozwój pisma
łacińskiego. Religie świata rzymskiego z uwzględnieniem
wpływów obcych. Kultura intelektualna Rzymian. Rzeźba,
malarstwo i architektura, starożytnego Rzymu. Recepcja i
tradycje kultury rzymskiej w kulturze polskiej i europejskiej.
Jak w opisie modułu
15
30
Praca własna w bibliotece umożliwiająca uczestnictwo w
zajęciach i utrwalająca wiadomości zdobyte na zajęciach.
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organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
nazwa

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć

str. 2

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez godzinę. Terminy i
sale zgodnie z harmonogramem zajęć.
K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu,
Warszawa 1978 [i nowsze];
G. Serba (ed.) Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury
łacińskiej, przetłum. z franc. I. Lewandowski, W. M. Malinowski,
Poznań 2009; S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i
Rzymu, Warszawa 2007; M. Streeter, Śródziemnomorska
kolebka kultury europejskiej, tłum. J. Sikora, Warszawa 2007; D.
Diringer, Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, przeł. W.
Hensel, Warszawa 1972; A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma
łacińskiego, Warszawa 2009; M. Eliade, Historia wierzeń i idei
religijnych, t. 1–2, Warszawa 1988–1994; M. Jaczynowska,
Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987; Marrou H.-I.,
Historia wychowania w starożytności, przeł. S. Łoś, Warszawa
1969; J. Korpanty, Humanitas Romana, w: idem, Rzeczpospolita
potomków Romulusa. Ludzie – wydarzenia – idee, Warszawa
1979; M. Kuryłowicz, Historia i współczesność prawa
rzymskiego, Lublin 1984; A. Sadurska, Archeologia starożytnego
Rzymu, t. 1–2, Warszawa 1975–1980; G. Charles-Picard, Sztuka
rzymska, przeł. K. Gawlikowska, Warszawa 1975; M. Nowicka,
Malarstwo antyczne. Zarys, Warszawa 1985; J. A. Ostrowski,
Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa–Kraków 1999; T.
Aleksandrowicz, Kultura intelektualna rzymskich konsulów w
schyłkowym okresie Republiki, Katowice 2002

kod
FKL_KA2_fs_2

Dr Patrycja Matusiak
2
Język łaciński i pismo. Religia rzymska. Sztuka rzymska. Recepcja
kultury starożytnego Rzymu. Motywy rzymskie w filmie i książce
Jak w opisie modułu
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liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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30
30
Praca własna w bibliotece umożliwiająca uczestnictwo w
zajęciach i utrwalająca wiadomości zdobyte na zajęciach.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny.
Terminy i sale zgodnie z harmonogramem zajęć.
K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu,
Warszawa 1967 i nast.;
Łacina jako język elit, red. J. Axer, Warszawa 2004; A.W.
Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998; C.
Renfrew, Archeologia i język, Warszawa-Poznań 2001; M.
Kuckenburg, Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma,
Warszawa 2006; G.-Ch. Picard, Sztuka rzymska, Warszawa 1975;
J.A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa–
Kraków 1999; T. Zieliński, Religie świata antycznego (1921–
1934); M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa
1987

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod
FKL_KA2_w1

egzamin
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

FKL_KA2_fs_1
Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ
2
Zob. punkt: treści zajęć
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kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
nazwa

Egzamin sprawdza opanowanie prezentowanych na wykładzie
treści.
według harmonogramu organizacji roku akademickiego

Kolokwium pisemne, praca semestralna
kod(-y) zajęć
FKL_KA2_fs_2
osoba(-y)
Dr Patrycja Matusiak
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

kod
FKL_KA2_w2

2
Zob. punkt: treści zajęć
Kolokwium sprawdza opanowanie prezentowanych na
wykładzie treści, praca semestralna dotyczy tematyki kultury
starożytnego Rzymu lub jej recepcji.
według harmonogramu organizacji roku akademickiego

