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Liczba godzin

1 32 lektorat 28 ZO0

Razem 28 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr JOWITA ZABUSKA

Prowadzący zajęcia: mgr JOWITA ZABUSKA

Cele przedmiotu:
Poznanie przez studenta wybranych zagadnień fleksyjnych i syntaktycznych w grece; kształtowanie umiejętności
wykorzystania ich w translacji.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna reguły odczytywania tekstów greckich K_W011 EP1

ma znajomość wybranych zagadnień gramatycznych K_W012 EP2

umiejętności

tłumaczy proste zdania K_U041 EP3

posługuje się słownikiem grecko-polskim K_U042 EP4

operuje kodem interlinearnego przekładu Nowego
Testamentu K_U043 EP5

kompetencje społeczne

ma motywację do samodzielnej pracy z tekstami greckimi K_K061 EP6

rozumie przydatność znajomości języka greckiego dla
studiów biblijnych K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język grecki

Forma zajęć: lektorat

41. Alfabet i wymowa w grece 2 0

82. Fleksja rzeczowników i przymiotników greckich 2 0

43. Koniugacja czasowników tematu praesens 2 0

84. Przekład i analiza zdań greckich 2 0

45. Praca z kodem interlinearnego przekładu Nowego Testamentu 2 0

metoda podająca
praca indywidualna i w grupachMetody kształcenia
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Bardski K. (1999): He kojne dialektos

Popowski R. (1995): Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu

Popowski R., Wojciechowski M. (1997): Grecko-polski Nowy Testament

Literatura podstawowa

Penar T. (1993): Graecitas NeotestamentariaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie zajęć (na ocenę) na podstawie obecności, aktywności oraz ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru za określone sprawdziany.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 język grecki Ważona

2 język grecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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