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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

 Historia kultury starożytnego Wschodu i antycznej – greckiej i rzymskiej

Forma zajęć:  wykład
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy egzamin semestr letni egzamin

CEL PRZEDMIOTU
1. zapoznanie z głównymi okresami kultury starożytnego Bliskiego Wschodu oraz antycznego świata greko-rzymskiego; 
2. zapoznanie z głównymi dziedzinami kultury ludów starożytnego Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa znajomość historii starożytnego Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. student orientuje się w geografii poszczególnych obszarów kulturowych K_W02, K_W05, 

2.

3. student zna mitologię w/w ludów K_W05, K_W15, K_W24
W kategorii umiejętności

1.

2. K_U05, K_U06,

3. student potrafi dostrzec wzajemne wpływy i oddziaływania kultur K_U05, K_U06,
4. student potrafi rozpoznawać motywy kultury antycznej w kulturze współczesnej K_U05, K_U06,

W kategorii kompetencji społecznych
1. student rozumie potrzebę nieustannego poszerzania swojej wiedzy K_K01

2. K_K05

3. student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy K_K05

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

student potrafi omówić określone zjawiska kulturowe ludów Starożytnego Bliskiego Wschodu 
i świata antycznego

K_W05, K_W12, K_W15, 
K_W22, K_W24

student potrafi przyporządkować poszczególne zjawiska kulturowe do określonej epoki i 
obszaru kulturowego

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04

student potrafi uchwycić podobieństwa i różnice zjawisk kulturowych z różnych obszarów 
kulturowych

student potrafi docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe starożytnego Bliskiego Wschodu i 
świata antycznego greko-rzymskiego



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
wykład konwencjonalny (z elementami wykładu z pokazem - prezentacją)

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Egzamin ustny – 100%

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: cultura culturata, cultura culturans, chrześcijańskość kultury,  główne okresy kultury Starożytnego 
Bliskiego Wschodu oraz świata antycznego greko-rzymskiego, rodzina, małżeństwo, rozwody, pogrzeby, imię oraz nazwisko, wychowanie oraz 

edukacja dzieci i młodzieży, przybory do pisania, książka, biblioteka, dzień powszedni, gry towarzyskie, sport, religia i mitologia, mity o bohaterach, 
wróżby, rachuba czasu, święta i uroczystości, instrumenty muzyczne, taniec, teatr, miasta, ustrój polityczny, sądownictwo, wojskowość, rolnictwo, 

rzemiosło, komunikacja, łączność, systemy monetarne

student nie zna 
podstawowych okresów w 

historii kultury starożytnego 
Bliskiego Wschodu oraz 

świata antycznego Grecji i 
Rzymu; nie potrafi omówić 

poszczególnych zjawisk 
kulturowych; nie zna 

podstawowych zagadnień 
z mitologii poszczególnych 

ludów

student potrafi wymienić 
poszczególne okresy 

kultury w historii 
starożytnego Bliskiego 
Wschodu oraz świata 

antycznego greko-
rzymskiego; potrafi ogólnie 

scharakteryzować 
poszczególne zjawiska 

kulturowe; zna pobieżnie 
mitologie omawianych 

ludów

student dobrze potrafi wymienić i 
scharakteryzować poszczególne 

okresy i obszary kulturowe w historii 
starożytnego Bliskiego Wschodu 
oraz świecie antycznym Grecji i 
Rzymu; potrafi  omówić zjawiska 

kulturowe prezentowane na 
wykładzie; zna dość dobrze 

mitologie i wierzenia poszczególnych 
ludów

student bardzo dobrze 
potrafi wymieniać i 
scharakteryzować 

poszczególne okresy i 
obszary kulturowe 

starożytnego Bliskiego 
Wschodu oraz antycznej 

Grecji i Rzymu; w 
wyczerpujący sposób 

potrafi omówić zjawiska 
kulturowe prezentowane 

na wykładzie; bardzo 
dobrze orientuje się w 

zagadnieniach związanych 
z mitologia i wierzeniami 

omawianych ludów 
starożytnych

student nie potrafi 
rozróżnić zjawisk 

kulturowych przynależnych 
do określonych okresów i 

obszarów kultury; nie 
potrafi dostrzec 

podobieństw i różnic oraz 
wzajemnych oddziaływań 

wspomnianych zjawisk; nie 
potrafi dostrzec motywów 

omawianych kultur we 
współczesnej kulturze

student potrafi rozróżniać 
zjawiska kulturowe 

przynależne do 
poszczególnych okresów i 

obszarów kulturowych; 
potrafi dostrzec 

podobieństwa i różnice 
oraz wzajemne 
oddziaływania 

wspomnianych zjawisk 
kulturowych; potrafi 

dostrzec  pewne 
podstawowe motywy 
kultury antycznej we 

współczesnej kulturze

student potrafi bezbłędnie rozróżniać 
zjawiska kulturowe przynależne do 
danej epoki i obszaru kulturowego; 

bez problemu dostrzega 
podobieństwa i różnice oraz 

wzajemne oddziaływanie 
wspomnianych zjawisk; potrafi 
dostrzec różne motywy kultury 

antycznej w kulturze współczesnej; 
potrafi dostrzec złożone bogactwo 

motywów kultury starożytnej 
zarówno w historii, jak i we 

współczesnej kulturze 

student potrafi bezbłędnie 
rozróżniać zjawiska 

kulturowe, przynależne do 
danego okresu i obszaru 
kulturowego; dostrzega 
wzajemne wpływ kultur, 

potrafi uchwycić wzajemne 
różnice i podobieństwa 

oraz odpowiednio 
uzasadnić;  



Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
przygotowanie się do egzaminu 60

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2. O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1970
3. J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1971
4. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988
5. S. Kramer, Historia zaczyna się w Sumerze, Warszawa 1961 
6.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. K. Łuczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii
2. J. Parandowski, Mitologia, Poznań 1989
3.

ks. Grzegorz Mariusz Baran
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

student nie ma 
świadomości bogatej 
spuścizny kulturowej 

świata starożytnego we 
współczesnej kulturze 

student ma świadomość 
bogatej spuścizny 
kulturowej  świata 
starożytnego we 

współczesnej kulturze

student ma świadomość bogatej 
spuścizny kulturowej świata 

starożytnego we współczesnej 
kulturze; potrafi w odpowiedni 

sposób szerzyć tę świadomość w 
swoim środowisku

student ma świadomość 
bogatej spuścizny 
kulturowej świata 

starożytnego zarówno w 
minionych epokach, jak i 

we współczesnej kulturze; 
potrafi w odpowiedni 

sposób szerzyć tę 
świadomość we własnym 

środowisku; ma 
świadomość 

odpowiedzialności za 
zachowanie tegoż 

dziedzictwa we 
współczesnym świecie. 

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1967

S. Moscati, Kultura strożytnych ludów semickich, Warszawa 1966

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997

Lublin, dn. 20.06.2012 r.
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