
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy egzamin semestr letni -
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Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

1. K_W01

2. K_W02
3. K_W04

1. K_U01
2. K_U06
3. K_U07

1. K_K01
2. K_K05

W kategorii kompetencji społecznych
Student potrafi podejmować dyskusje i wyrażać sądy na temat analizowanych tekstów
Student posiada świadomość wpływu kultury antycznej na rozwój retoryki aż do czasów współczesnych

W kategorii umiejętności
Student potrafi analizować teksty antyczne z zakresu retoryki stosowanej
Student rozumie cele społeczne zretoryzowanych tekstów greckiego i rzymskiego antyku
Student rozumie analizowane teksty i zastosowane w nich metody perswazji retorycznej

W kategorii wiedzy
Student potrafi opisać miejsce i znaczenie kultury antycznej w relacji do różnych nauk, a szczególnie do 
retoryki
Student potrafi wskazać podstawowe dzieła literackie antyku i ich znaczenie w kulturze
Student zna najważniejsze teksty kultury antycznej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Umiejętność analizowania tekstów literackich

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Przedstawienie zarysu kultury starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu
Przedstawienie podstawowych ustrojów antycznego świata oraz metod dyskursu politycznego właściwego tym ustrojom
Prezentacja najważniejszych gatunków literackich, reprezentatywnych dzieł i ich twórców
Analiza literacka wybranych dzieł w kontekście teorii i praktyki retorycznej

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu: Kultura antyczna

wykład

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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1.

Wiedza

Student nie potrafi opisać 
miejsca i znaczenia kultury 

antycznej w relacji do różnych 
nauk, a szczególnie do retoryki. 

Student nie potrafi wskazać 
podstawowych dzieł literackiego 

antyku i ich znaczenia w 
kulturze. Student nie zna 

najważniejszych tekstów kultury 
antycznej.

Student nie potrafi dobrze opisać 
miejsca i znaczenia kultury antycznej w 
relacji do różnych nauk, a szczególnie 

do retoryki. Student nie potrafi 
poprawnie wskazać podstawowych 

dzieł literackiego antyku i ich znaczenia 
w kulturze. Student  zna słabo 

najważniejsze teksty kultury antycznej. 

Student  potrafi opisać miejsce i znaczenie 
kultury antycznej w relacji do różnych nauk, 
a szczególnie do retoryki. Student  potrafi 

wskazać podstawowe dzieła literackie 
antyku i ich znaczenie w kulturze. Student 

zna najważniejsze teksty kultury antycznej. 

Student  potrafi dobrze opisać 
miejsce i znaczenie kultury 

antycznej w relacji do różnych 
nauk, a szczególnie do retoryki. 

Student  potrafi bezbłędnie 
wskazać podstawowe dzieła 

literackie antyku i ich znaczenie 
w kulturze. Student bardzo 

dobrze zna najważniejsze teksty 
kultury antycznej.  

Umiejętności

Student nie potrafi analizować 
tekstów antycznych z zakresu 

retoryki stosowanej. Student nie 
rozumie celów społecznych 
zretoryzowanych tekstów 

greckiego i rzymskiego antyku. 
Student nie rozumie 

analizowanych tekstów i 
zastosowanych w nich metod 

perswazji retorycznej.

Student nie potrafi dobrze analizować 
tekstów antycznych z zakresu retoryki 

stosowanej. Student słabo rozumie 
cele społeczne zretoryzowanych 

tekstów greckiego i rzymskiego antyku. 
Student nie w pełni rozumie 

analizowane teksty i zastosowane w 
nich metody perswazji retorycznej.

Student  potrafi analizować teksty antyczne 
z zakresu retoryki stosowanej. Student 

rozumie cele społeczne zretoryzowanych 
tekstów greckiego i rzymskiego antyku. 
Student  rozumie analizowane teksty i 
zastosowane w nich metody perswazji 

retorycznej.

Student  potrafi bardzo dobrze 
analizować teksty antyczne z 
zakresu retoryki stosowanej. 
Student rozumie w pełni cele 
społeczne zretoryzowanych 

tekstów greckiego i rzymskiego 
antyku. Student  rozumie bardzo 

dobrze analizowane teksty i 
zastosowane w nich metody 

perswazji retorycznej.

Na ocenę 5
Efekty kształcenia

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Egzamin ustny na koniec semestru - 100%

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a tak e 
terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (tak e terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy ustne lub 
pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

Zarys historii starożytnej Grecji i Rzymu. Podstawowe ustroje - demokracja ateńska, oligarchia spartańska, monarchia hellenistyczna, republika rzymska, pryncypat i 
cesarstwo. Najważniejsze gatunki literackie - ich powstawanie, rozwój, dzieła i ich twórcy. Retoryka we wszystkich gatunkach. Metody analizy dzieł historycznych, 

wystąpień oratorskich i kaznodziejskich z wykorzystaniem antycznej teorii retorycznej.

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład tradycyjny z elementami dyskusji nad zadaną wcześniej lekturą.

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)



Kompetencje społeczne

Student nie potrafi podejmować 
dyskusji i wyrażać sądów na 

temat analizowanych tekstów. 
Student nie posiada 

świadomości wpływu kultury 
antycznej na rozwój retoryki aż 

do czasów współczesnych

Student nie potrafi dobrze podejmować 
dyskusji i wyrażać sądów na temat 
analizowanych tekstów. Student nie 
posiada pełnej świadomości wpływu 

kultury antycznej na rozwój retoryki aż 
do czasów współczesnych

Student potrafi podejmować dyskusje i 
wyrażać sądy na temat analizowanych 
tekstów. Student posiada świadomość 

wpływu kultury antycznej na rozwój retoryki 
aż do czasów współczesnych

Student potrafi bardzo dobrze 
podejmować dyskusje i wyrażać 

sądy na temat analizowanych 
tekstów. Student posiada pełną 
świadomość wpływu kultury 

antycznej na rozwój retoryki aż 
do czasów współczesnych
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18 czerwca 2012r.
miejsce, data

dr hab. Agnieszka Dziuba, prof.. KUL
podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór. Oprac. S. Stabryła. Wrocław 1983.

Homer. Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Warszawa 1999.
Wergiliusz. Eneida. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa 1998.

M. Cytowska, H. Szelest. Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1983.

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

M. T. Cyceron. Mowy. Kęty 2003 (Mowa w sprawie naczelnego dowództwa Gnejusza Pompejusza; Pierwsza mowa przeciw Katylinie).

Demostenes. Wybór mów. Przeł. R. Turasiewicz. Wyd II. Wrocław 1991. (Trzecia mowa przeciw Filipowi).

* 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 .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Lektura zaleconej literatury 30
SUMA GODZIN: 90

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do egzaminu 30

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi tworzyć 
własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

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


