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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-11-A JĘZYK STAROŻYTNY (I+II)
ECTS: 2 CLASSICAL LANGUAGE (I+II)
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Tematyka ćwiczeń obejmuje w zakresie gramatyki - fleksję i najważniejsze zjawiska składniowe łaciny klasycznej; w zakresie leksyki - klasyczną
terminologię  filozoficzną;  w  zakresie  translatoryki  -  technikę  tłumaczenia  zarówno  preparowanego,  jak  i  oryginalnego  tekstu  łacińskiego  o
tematyce filozoficznej.

CEL KSZTAŁCENIA
Zajęcia poświęcone są wykształceniu umiejętności  sprawnego posługiwania się łaciną klasyczną w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę
studenta  nad  oryginalnym  tekstem  źródłowym  o  tematyce  filozoficznej  z  uwzględnieniem  przekładu  tego  tekstu  na  język  polski  wraz  z
komentarzem

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W02+++,  H1A_W05+,  H1A_W07+,  H1A_U01+,  H1A_U02+,  H1A_U03+++,  H1A_U04++,  H1A_U05++,
H1A_U10+, H1A_K01++, H1A_K02+, H1A_K03+, H1A_K04++, H1A_K05+, H1A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W03+, K1_W05+, K1_W17+, K1_W18+, K1_U01+, K1_U02+, K1_U03+, K1_U05+, K1_U06+,
K1_U07+, K1_U16+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K05+, K1_K06+, K1_K07+, K1_K08+, K1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  rozpoznaje  zjawiska  fleksyjne  i  składniowe  łaciny  klasycznej  na  poziomie  umożliwiającym  samodzielne  tłumaczenie,  analizę  i
interpretację  tekstu  oryginalnego  o  tematyce  filozoficznej;  zna  podstawową  terminologię  filozoficzną  w  języku  łacińskim;  stosuje  metody
interpretacji tekstu filozoficznego w odniesieniu do tekstu źródłowego; (K1_W01, K1_W03, K1_W05, K1_W17, K1_W18)
Umiejętności
U1 -  Student  samodzielnie  tłumaczy  z  języka  łacińskiego  na  język  polski  średnio  trudny  tekst  filozoficzny;  wyszukuje,  analizuje  i  wykorzystuje
informacje zawarte w tekście źródłowym; poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną; identyfikuje kluczowe tezy i założenia w będących
przedmiotem lektury łacińskich tekstach filozoficznych; posługuje się leksykonami i słownikami łacińskimi; (K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U05,
K1_U06, K1_U07, K1_U16)
Kompetencje społeczne
K1 -  Student  zna zakres  posiadanych przez  siebie  wiedzy  i  umiejętności;  dostrzega możliwość  praktycznego wykorzystania  zdobytej  wiedzy  z
zakresu języka łacińskiego w dalszym kształceniu i rozwoju; akceptuje znaczenie łacińskiej refleksji humanistycznej w kształtowaniu się i rozwoju
tradycji i dziedzictwa kulturowego Europy. (K1_K01, K1_K02, K1_K05, K1_K06, K1_K07, K1_K08, K1_K09)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Auerbach M., Dąbrowski K., 1964r., "Gramatyka łacińska", 2) Korpanty J. [red.], 2001r., "Mały słownik łacińsko-polski", 3) Kumaniecki K. [red.],
2000r.,  "Słownik  łacińsko-polski",  4)  Wielewski  M.,  1990r.,  "Krótka  gramatyka  języka  łacińskiego",  5)  Wikarjak  J.,  2003r.,  "Gramatyka  opisowa
języka łacińskiego", 6) Wilczyński S., Zarych T., 1998r., "Rudimenta Latinitatis", 7) Winniczuk L. [red.], 1994r., "Mały słownik polsko-łaciński".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Plezia M. [red.], 1998r., "Słownik łacińsko-polski", t.I-V, 2) Samolewicz Z., 2000r., "Składnia łacińska".

Przedmiot/moduł:
JĘZYK STAROŻYTNY (I+II)
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 08134-11-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją, 
praca w grupach, metoda problemowa; (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian pisemny 1 - ustalenie oceny na 
podstawie pisemnych prac sprawdzających w trakcie 
trwania semestru; (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: -
Wymagania wstępne: -

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Tomasz Dreikopel
e-mail: todrkpl@interia.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Tomasz Dreikopel

Uwagi dodatkowe:
-
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

JĘZYK STAROŻYTNY (I+II)
ECTS: 2 CLASSICAL LANGUAGE (I+II)

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 1,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

31,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 31,0 godz.

31,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 62,0 godz.

liczba punktów ECTS = 62,00 godz.: 31,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,00 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,00 punktów ECTS.


