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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny na poziomie B2+ 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim A modern foreign language at the B2+ level

Kierunek studiów Filologia klasyczna

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne

Dyscyplina Literaturoznawstwo 

Język wykładowy Polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Iwona Wieżel

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

1konwersatorium 30 1

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna
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Wymagania wstępne W1 – Znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2 
(język angielski)
W2 – Znajomość  kultury,  literatury  oraz języków starożytnych Rzymian
oraz Greków (w stopniu zaawansowanym)

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 – Umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy związane z kierunkiem studiów w języku obcym 
nowożytnym na poziomie B2+ (język angielski)

C2 – Pogłębienie wiedzy na tematy związane z tematyką studiów

C3- Pogłębienie umiejętności oraz sprawności posługiwania się językiem obcym nowożytnym na 
poziomie B2+ (język angielski)
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do

efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student przedstawia głęboką wiedzę o wybranych aspektach
literatury starożytnej

K_W03

W_02 Student prezentuje szczegółowo wybrane aspekty historii 
starożytnej

K_W09

W_03 Student  przedstawia  szczegółową  wiedzę  o  wybranych
aspektach dotyczących wpływu osiągnięć  kultury  starożytnej
Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych i obecnych

K_W10

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student  porozumiewa  się  przy  użyciu  różnych  kanałów  i
technik  komunikacyjnych  ze  specjalistami  różnych  dyscyplin
humanistycznych w języku rodzimym i obcym

K_U01

U_02 Student  tworzy  różne  typy  prac  pisemnych  i  wystąpień
ustnych, w języku polskim oraz języku obcym nowożytnym, w
zakresie  filologii  klasycznej,  pracując  samodzielnie  jak  też
umiejętnie włączając się w pracę zespołową. 

K_U08

U_03 Student przedstawia i  uzasadnia  własne poglądy, formułuje
wnioski  oraz  tworzy  syntezy  i  podsumowania  z
uwzględnieniem różnych opinii i stanowisk.

K_U09

U_04 Student  formułuje  i  wyraża  własne  poglądy  w  ważnych
sprawach  społecznych  i  światopoglądowych,  związanych  z
problematyką studiów, wykazując się niezależnością myślenia

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student  uznaje  poziom  swojej  wiedzy  i  umiejętności,
przestrzega potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju.

K_K01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Na  zajęciach  studenci,  posługując  się  językiem  obcym  nowożytnym  na  poziomie  B2+,  będą
omawiali oraz dyskutowali zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego antyku grecko-rzymskiego.
Problematyka  zajęć  będzie  dotyczyła  zagadnień  związanych  z  historią,  kulturą,  literaturą  oraz
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językami  starożytnych  Greków  oraz  Rzymian.  Do  zadań  studentów  będzie  również  należeć
sformułowanie pisemnych wypowiedzi dot. treści prezentowanych na zajęciach w języku obcym
nowożytnym na poziomie B2+.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne

(lista wyboru)

Metody weryfikacji

(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Analiza tekstu

Prezentacja multimedialna

Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium

W_02 Analiza tekstu Praca pisemna Sprawdzona praca 
pisemna

W_03 Analiza tekstu Praca pisemna Sprawdzona praca 
pisemna

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Dyskusja Sprawdzenie umiejętności
praktycznych

U_02 Metoda projektu Karta oceny pracy w 
grupie

U_03 Analiza tekstu Praca pisemna Sprawdzona praca 
pisemna

U_04 Analiza tekstu Praca pisemna Sprawdzona praca 
pisemna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Metoda projektu

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

Ocena niedostateczna 
(W) - Student nie dysponuje dostateczną wiedzą z zakresu posługiwania się nowożytnym językiem 
obcym na poziomie B2+
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(U) - Student nie posiada wystarczającej znajomości kultury, literatury oraz języków starożytnych 
Rzymian oraz Greków
(K) - Student na zajęciach prezentuje postawę bierną; nie wykazuje zainteresowania aktywnym 
uczestnictwem w zajęciach

Ocena dostateczna 
(W) - Student dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu posługiwania się nowożytnym językiem 
obcym na poziomie B2+
(U) - Student posiada wystarczającą znajomość kultury, literatury oraz języków starożytnych Rzymian 
oraz Greków
(K)  -  Student  zachęcony  przez  prowadzącego  zajęcia  bierze  udział  w  dyskusji  nt.  treści
prezentowanych na zajęciach

Ocena dobra 
(W) - Student wykazuje dobrą znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2+. 
(U) - Student wykazuje się dobrą znajomością kultury, literatury oraz języków starożytnych Rzymian 
oraz Greków
(K) - Student chętnie uczestniczy w dyskusji nt. treści prezentowanych na zajęciach

Ocena bardzo dobra 
(W) - Student dysponuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzą z zakresu języka obcego 
nowożytnego na poziomie B2+
(U)  -  Student  prezentuje  bardzo  dobrą  znajomość  kultury,  literatury  oraz  języków  starożytnych
Rzymian oraz Greków
(K)  -  Student  inicjuje  merytoryczną  dyskusję  dotyczącą  treści  prezentowanych  na  zajęciach;
doskonale rozumie potrzebę porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

Classical Antiquity: A Captivating Guide to Ancient Greece and Rome and How These Civilizations 
Influenced Europe, North Africa, and Western Asia, Independently published 2019.
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E. Hamilton, The Echo of Greece,W.W. Norton 1957. 

Literatura uzupełniająca

G.A. Henty, The Young Carthaginian: A Story of The Times of Hannibal, Barnes & Noble 2020.


