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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia drugiego
Sylabus modułu: Tutorial grecki II (02-FK-S2-TG2)
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
średnia arytmetyczna z ocen wystawionych na podstawie trzech pytań
dotyczących trzech omawianych na zajęciach tekstów

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
informacje
dodatkowe

kod
02-FK-S2-TG2-fs-1
dr Jan Kucharki, jan.kucharski@us.edu.pl
II rok
Przekład z komentarzem mów Dejnarchosa Przeciwko Aristogejtonowi (2) i Przeciwko
Filoklesowi (3). Doskonalenie umiejętności literackiego tłumaczenia.
metoda seminaryjna; lektura i interpretacja tekstu pod kierunkiem prowadzącego,
dyskusja nad zadanym problemem
15

10
przygotowanie problemu do przedstawienia na zajęciach, lektura opracowania
jedna godzina dydaktyczna (45 min) raz w tygodniu
Dinarchi orationes cum fragmentis ed. N. C. Conomis, Leipzig – Teubner 1975
Minor Attic Orators, v. II, ed. J.O. Burtt, Cambridge (Mass.) 1962 (Loeb)
Dinarque. Discours. Ed. M. Nouhaud, L. Dors-Méary. Paris 1990 (Budé)
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)
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
egzamin ustny
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

informacje
dodatkowe

kod
02-FK-S2-TG2-w-1
02-FK-S2-TG2-fs-1
dr Jan Kucharski (jan.kucharski@us.edu.pl)

II rok
umiejętność przekładu i komentarza tekstu w oparciu o treści omawiane na
zajęciach
poprawność przekładu i adekwatność komentarza;
harmonogram zgodny z organizacją roku akademickiego; do każdego z trzech
tekstów omawianych na zajęciach zostaje postawione zadanie, polegające na
przetłumaczeniu wybranego przez prowadzącego zdania i skomentowaniu go pod
kątem wskazanym przez prowadzącego

