
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
TRANSLATORIUM Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO  

(KLASYCZNEGO) 

Nazwa w języku angielskim:   TRANSLATORIUM FROM LATIN (CLASSIC) 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGIEGO STOPNIA 

Rok studiów:   1,2 

Semestr:  2,3 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Dorota Wereda 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr hab. Dorota Wereda 

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie się z dziejami pisma łacińskiego i prak-

tyczna nauka czytania tekstów w języku łacińskim z 

epoki średniowiecznej i nowożytnej. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu kie-

runkowego 
WIEDZA 

W_01 

Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł 

historycznych pisanych w języku łacińskim przydatnych do poznania epoki 

średniowiecznej i nowożytnej. 

K_W12 

W_02 
Zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów z języka łacińskiego pochodzą-

cych z epoki średniowiecznej i nowożytnej. 
K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi tłumaczyć i objaśniać teksty z języka łacińskiego z epoki średnio-

wiecznej i nowożytnej 
K_U19 

U_02 

Potrafi przeprowadzić poprawną krytykę źródeł historycznych i przygoto-

wać do publikacji teksty w języku łacińskim z odpowiednimi komentarza-

mi. 

K_U09, K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie potrzebę dalszego rozwoju swoich umiejętności w zakresie posłu-

giwania się językiem łacińskim. 
K_K05 

Forma i typy zajęć: ĆWICZENIA LABORATORYJNE 45 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość języka łacińskiego w stopniu podstawowym 



Treści modułu kształcenia: 

Paleografia łacińska.  

Historia pisma łacińskiego.  

Materiały i narzędzia pisarskie.  

Minuskuła i majuskuła.  

Brachygrafia.  

Epigrafika.  

Tablice paleograficzne.  

Łacińskie teksty rękopiśmienne i drukowane. 

Literatura podstawowa: 

W. Semkowicz, Paleografia łacinska, Kraków 1951.  

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001. 

M. Bieniaś-Szkopek, Podstawy paleografii łacińskiej, Poznań 2007. 

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973. 

Literatura dodatkowa: 

Bobowski K., O metodach identyfikacji rąk pisarskich rękopisach średniowiecznych, „Studia Źródłoznawcze”. T. 

XXIX 1985, s. 1-7  

Bobowski K.,, Średniowieczna dyplomatyka papieska. Przegląd edycji i opracowań, „Studia Źródłoznawcze”. T. 

XVI 1971, s. 171-184  

Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951. 

Maleczyński K., Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971. 

Bobowski K., Możliwości rozszerzenia zakresu badań paleograficznych, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocni-

czych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 143-148. 

Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o reprodukcje fragmentów pisma oraz reprodukcje dokumentów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia dokonuje się podczas zajęć (ćwiczeń laboratoryjnych). Podstawa zalicze-

nia jest aktywność na zajęciach oraz zaliczenie kolokwium obejmującego wiedzę z zakresu oczytania i tłu-

maczenia tekstów z języka łacińskiego. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: dopuszczalna jedna nieobecność w całym cyklu kształcenia z 

przedmiotu, zaliczenie ustne – kryteria ocen:  

Umie przeczytać prawidłowo tekst-ocena dostateczna 

Umie przeczytać prawidłowo tekst i przetłumaczyć-  ocena dobra. 

Umie przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst i przedstawić kontekst historyczny powstania tekstu - 

ocena bardzo dobra. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 45 

Konsultacje z prowadzącym moduł 40 

Przygotowanie do kolokwium 40 

Przygotowanie do zajęć 50 

Sumaryczne obciążenie studenta 175 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 


