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Kierunek i poziom studiów: filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Nauki pomocnicze 1 (02-FK-S1-NP1)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Wstęp do studiów filologii klasycznej
(02-FK-S1-NP1-1)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

Dr Patrycja Matusiak
2014/2015
zimowy
stacjonarne
średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

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-S1-NP1-fs-1
Dr Patrycja Matusiak
I rok
Warsztat filologa klasycznego. Geografia Grecji i Italii, topografia Aten i Rzymu.
Periodyzacja dziejów. Wybrane zagadnienia z życia codziennego w starożytności.
Nauki pomocnicze filologii klasycznej.
Jak w opisie modułu
30

30
Praca własna w bibliotece umożliwiająca uczestnictwo w zajęciach i utrwalająca
wiadomości zdobyte na zajęciach.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Terminy i sale zgodnie
z harmonogramem zajęć
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E.
Wipszycka, t. 1-3, Warszawa 1979-1999; L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje
starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1985 i nast.; L. Piotrowicz, Atlas do historii
starożytnej, Warszawa 1992 i nast.
L. Małunowicz, Wstęp do studiów filologii klasycznej wraz z metodologią pracy
umysłowej i naukowej, Lublin 1960.
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
02-FK-S1-NP1-w-1
Kolokwia śródsemestralne
kod(-y) zajęć
02-FK-S1-NP1-fs-1
osoba(-y)
Dr Patrycja Matusiak
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
I rok
wymagania
Praktyczne opanowanie warsztatu filologa klasycznego (słowniki, czasopisma itp.)
merytoryczne
oraz teoretycznej wiedzy dotyczącej historii filologii, filologii klasycznej w Polsce
a także wybranych aspektów życia w starożytnej Grecji i Rzymie.
kryteria oceny
Praca studentów oceniana jest na podstawie kolokwiów śródsemestralnych
oraz ciągłej oceny przygotowania do zajęć.
przebieg procesu
według harmonogramu organizacji roku akademickiego
weryfikacji
informacje
dodatkowe

