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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-11-O TRANSLATORIUM
ECTS: 5 TRANSLATION
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Analiza, tłumaczenie i interpretacja pracy K.H. Breinera "Hannach Arendt zur Einfuhrung" .

CEL KSZTAŁCENIA
Student  ma  pogłębić  umiejętności  językowo-translacyjne  w  zakresie  niemieckojęzycznych  tekstów  filozoficznych  oraz  nabyć  umiejętności
przygotowywania wystąpień w języku niemieckim

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W02+, H1A_U01++, H1A_U10++, H1A_K04+
Symbole efektów kierunkowych K1_W05+, K1_U15+, K1_U16+, K1_K08+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student nabywa wiedzę o metodach analizy i  interpretacji  niemieckich tekstów filozoficznych; zna podstawowa terminologię filozoficzną w
języku niemieckim (K1_W05)
Umiejętności
U1 - Student potrafi przetłumaczyć z języka niemieckiego na język polski tekst filozoficzny; potrafi przygotować pisemną pracę i ustne wystąpienie
w języku niemieckim (K1_U15, K1_U16)
Kompetencje społeczne
K1 - Student uczestniczy w europejskim życiu filozoficznym (K1_K08)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Breiner K.H., 1992r., "Hannach Arendt zur Einfuhrung", wyd. Junius, s.s.27-177.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Arendt  H.,  1981r.,  "LebenVita  activa  oder  tatigen Leben",  wyd.  Munchen,  2)  Tocqueville  A.,  1984r.,  "Uber  die  demokratie  in  Amerika",  wyd.
Munchen.

Przedmiot/moduł:
TRANSLATORIUM
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-11-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/5

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją 
(praca z książką), praca w grupach, samodzielne 
tłumaczenie (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Praca kontrolna 1 - Student przygotowuje 
samodzielnie analizę tekstu, ustnie odpowiada (w 
języku niemieckim) na pytania z zakresu filozofii 
polityki (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 5
Język wykładowy: niemiecki
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 hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

TRANSLATORIUM
ECTS: 5 TRANSLATION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- konsultacje e-mailowe, analiza konspektów, poprawianie prac) 20,0 godz.

- opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 20,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 30,0 godz.

- przygotowanie dwóch prac 20,0 godz.

90,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 150,0 godz.

liczba punktów ECTS = 150,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 5,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,00 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,00 punktów ECTS.


