Wydział Nauk Humanistycznych
INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ
PROGRAM dla MISHuS
ROK AKADEMICKI 2012/13
studia I stopnia
FILOLOGIA KLASYCZNA. STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE - MODUŁ 2 OBOWIĄZKOWY

(1110 godz., 117 ECTS)
Historia literatury greckiej - zarys. Okres archaiczny (wykład)

30 h (3)

Historia literatury łacińskiej - zarys. Okres archaiczny (wykład)

30 h (3)

Historia literatury greckiej - zarys. Okres klasyczny – dramat i historiografia (wykład)

45 h (4)

Historia literatury łacińskiej - zarys. Okres cyceroński (wykład)

30 h (3)

Historia literatury greckiej - zarys. Okres klasyczny – proza. Okres hellenistyczny (wykład)

30 h (3)

Historia literatury łacińskiej - zarys. Okres augustowski (wykład)

45 h (4)

Historia literatury greckiej - zarys. Okres cesarstwa (wykład)

45 h (4)

Historia literatury łacińskiej - zarys. Okres cesarstwa (wykład)

45 h (4)

Składnia języka łacińskiego (wykład)

60 h (5)

Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia)

330 h (25)

Praktyczna nauka języka łacińskiego (ćwiczenia)

330 h (25)

Metryka starożytna (konwersatorium)

30 h (4)

Seminarium do wyboru:
Literatura, kultura i język starożytnej Grecji
(seminarium licencjackie dla osób piszących pracę z języka greckiego)

60 h (30)

Literatura, kultura i język starożytnego Rzymu
(seminarium licencjackie dla osób piszących pracę z języka łacińskiego)

60 h (30)
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MODUŁY 3,4,5 – JEDEN DO WYBORU
MODUŁ 3 – PROFIL FILOLOGICZNY (180 godz., 12 ECTS)
Analiza literacka tekstów greckich (ćwiczenia)

30 h (2)

Analiza literacka tekstów łacińskich (ćwiczenia)

30 h (2)

Stylistyka łacińska (ćwiczenia)

60 h (4)

Wykład do wyboru:
Historia języka greckiego z elementami gramatyki historycznej (wykład)

60 h (4)

Gramatyka historyczna języka łacińskiego (wykład)

60 h (4)

MODUŁ 4 – TURYSTYKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (180 godz. 12 ECTS)
Ćwiczenia do wyboru:
Język nowogrecki (ćwiczenia)

120 h (8)

Język włoski (ćwiczenia)

120 h (8)

Konwersatorium do wyboru:
Recepcja kultury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu (konwersatorium)

60 h (4)

Starożytne szlaki turystyczne Grecji i Rzymu (konwersatorium)

60 h (4)

MODUŁ 5 – STUDIA NEOLATYNISTYCZNE
Tradycja antyczna w kulturze polskiej (wykład)

30 h (2)

Paleografia grecka i łacińska (ćwiczenia)

30 h (2)

Wykład do wyboru:
Historia literatury bizantyńskiej – zarys (wykład)

30 h (2)

Historia literatury renesansowej – zarys (wykład)

60 h (4)

Konwersatorium do wyboru:
Transmisja i krytyka tekstu (konwersatorium)

60 h (4)

Edycja tekstów antycznych (konwersatorium)

30 h (2)

Warsztaty do wyboru:
Warsztaty translatorskie greckie

60 h (4)

Warsztaty translatorskie łacińskie

60 h (4)
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Wydział Nauk Humanistycznych
INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ
MINIMUM PROGRAMOWE
ROK AKADEMICKI 2012/13
studia II stopnia
FILOLOGIA KLASYCZNA. STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE - MODUŁ 2 OBOWIĄZKOWY

( 300 godz., 46 ECTS)
Analiza i interpretacja tekstów greckich (ćwiczenia)

60 h (4)

Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)

60 h (4)

Stylistyka łacińska (ćwiczenia)

30 h (4)

Wykład do wyboru:
Literatura grecka (wykład)

30 h (4)

Literatura łacińska (wykład)

30 h (4)

Seminarium do wyboru:
Literatura, kultura i język starożytnej Grecji
(seminarium licencjackie dla osób piszących pracę z języka greckiego)

120 h (30)

Literatura, kultura i język starożytnego Rzymu
(seminarium licencjackie dla osób piszących pracę z języka łacińskiego)

120 h (30)

MODUŁY 3,4 – JEDEN DO WYBORU
MODUŁ 3 – PROFIL FILOLOGICZNY (180 godz., 18 ECTS)
Metodologia badań dzieł literackich (konwersatorium)

30 h (2)

Metodologie językoznawstwa (konwersatorium)

30 h (2)

Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)

45 h (5)

Lektura tekstów łacińskich (ćwiczenia)

45 h (5)

Stylistyka łacińska (ćwiczenia)

30 h (4)

MODUŁ 4 – TURYSTYKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (180 godz., 20 ECTS)
Ćwiczenia do wyboru:
Język nowogrecki (ćwiczenia)

180 h (20)

Język włoski (ćwiczenia)

180 h (20)
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