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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia stacjonarne stopnia drugiego
Sylabus modułu: wykład monograficzny 1 i 3 (02-FK-S2-WM)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ
2014/2015
Zimowy
Stacjonarne magisterskie uzupełniające (rok I i II)
Ocena z pracy semestralnej, będącej poszerzeniem i pogłębieniem jednego
szczegółowego zagadnienia z treści wykładu. Student może poprawić ocenę
z wykładu, przystępując do rozmowy z zakresu wszystkich treści wykładu.
2 pkt. ECTC

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
wykład
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

kod
02-FK-S2-WM-fs-1
Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ
wykład łączony dla studentów I i II roku
Zagadnienia terminologiczne (Roma aeterna, Roma perpetua, Roma pagana, Roma
Christiana). Zakres chronologiczny i terytorialny antycznego Rzymu. Septimontium,
Urbs i civitas Romana, Imperium Romanum, muri Romanae, portae Romanae, viae
Romanae, fora Romani. Wielokulturowość Rzymu antycznego (wpływy etruskie,
greckie, orientalne, żydowskie, chrześcijańskie). Śladami Rzymu królewskiego
i republikańskiego. Wieczność Rzymu augustowskiego i dynastii julijsko-klaudyjskiej.
Monumentalizm Flawiuszy. Aeternitas Antoninów, m.in. Trajana i Hadriana, oraz
Sewerów. Rzym przełomu kulturowego za Konstantyna Wielkiego. Antyczna Roma
perpetua wczesnego chrześcijaństwa (katakumby, antyczne świątynie chrześcijańskie).
Idea rzymskiej aeternitas w epokach następnych (od średniowiecza
do współczesności).
Wykład

30

30
Praca własna w bibliotece pogłębiająca i utrwalająca wiadomości zdobyte
na wykładach oraz przygotowanie semestralnej pracy pisemnej o jednym wybranym
zagadnieniu szczegółowym z zakresu treści wykładu (zgodnie z zainteresowaniami
studenta).
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny. Terminy i sale zgodnie
z harmonogramem zajęć.
A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1–2, Warszawa 1975–1980;
E. Makowiecka, Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010;
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literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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F. W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, przeł. E. Jastrzębowska, Warszawa
1994;
E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988.
A. Sadurska, W cieniu Panteonu, O sztuce starożytnego Rzymu, Warszawa 1965;
G.-Ch. Picard, Sztuka rzymska, przeł. K. Gawlikowska, Warszawa 1975;
M. Nowicka, Malarstwo antyczne. Zarys, Warszawa 1985;
J. Ciechanowicz, Rzym, ludzie i budowle. Warszawa 1987;
J. A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa–Kraków 1999
P. Zanker, August i potęga obrazów, przeł. L. Olszewski, Poznań 1999;
K. Balbuza, Roma Aeterna symbolem cywilizacji (czasy Hadriana), w: Miasto
w starożytności, pod red. L. Mrozewicza, K. Balbuzy, Poznań 2004, s. 213–221;
A. Ziółkowski, Mapy, w: idem, Historia Rzymu, Poznań 2004;
E. Jastrzębowska, Podziemia antycznego Rzymu, Gniezno 2014.
www.kfk.us.edu.pl
Kontakt e-mailowy z prowadzącym wykład: tadeusz.aleksandrowicz@us.edu.pl

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
02-FK-S2-WM-w-1
Pisemna praca semestralna
kod(-y) zajęć
02-FK-S2-WM-fs-1
osoba(-y)
Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wykład łączony dla studentów I i II roku
wymagania
Zob. punkt: treści zajęć
merytoryczne
kryteria oceny
Ocena z wykładu jest oceną z pisemnej pracy semestralnej. Student może poprawić
ocenę z wykładu, przystępując do rozmowy z zakresu wszystkich treści wykładu.
przebieg procesu
Według harmonogramu organizacji roku akademickiego
weryfikacji
informacje
Kontakt e-mailowy z prowadzącym wykład: tadeusz.aleksandrowicz@us.edu.pl
dodatkowe

