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Liczba punktów ECTS
Formy zajęć
2
Konwersatorium
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS:
Łączna liczba godzin: 32
- udział w wykładach: 30
- udział w egzaminie/zaliczeniu: 1
- udział w konsultacjach: 1

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Konwersatorium: 30 godz.

Praca własna studenta
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 13
- przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia: 8
- zajęcia o charakterze praktycznym: 5
Cykl dydaktyczny
2015/2016 zimowy
Status przedmiotu
- obowiązkowy
- fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- wykład z prezentacją multimedialną
- ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria oceny
• zaliczenie ustne 60%
• obecność na zajęciach 40%

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
bez wymagań wstępnych

B. Wymagania wstępne
bez wymagań wstępnych
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Cele kształcenia
Celem kursu jest zapoznanie studentów z językiem łacińskim jako podstawowym językiem nauki stosowanym na przestrzeni wieków również w
naukach przyrodniczych. Omówienie etymologii nazw wybranych gatunków zwięrząt i roślin morskich.

Treści programowe
A. Problematyka wykładu
Krótkie omówienie dziejów nauk biologicznych i zagadnień związanych z morzem, jego florą i fauną nurtujących uczonych starożyt-nych oraz ich
następców. Łacińskie słownictwo najczęściej stosowane w opisach taksonomicznych. Rzeczowników i przymiotników określających poszczególne
gatunki zwierząt i roślin. Liczebnki. Nazwy gatunkowe związane z naturą i cechami charakterystycznymi wybranych gatunków zwierząt i roślin.
Angielskie terminy naukowe w dziedzinie biologii i oceanografii zapożyczone z języka łacińskiego.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Kreiner J., Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii i medycynie, Wrocław-Kraków 1960
Lepert R., Turyn E., Słownik polsko-łacińsko-francuski. Rośliny i zwierzęta, Warszawa 2005
Rejewski M., Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich, Warszawa 1996
Smagowicz K., Mantichora. Etymologiczny słownik nazw zwierząt, Kraków 2004
Stearn W. T., Botanical Latin. History. Grammar, Syntax, Terminology and Vocabulary, London 1966

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

1. [W_1] Zna alfabet łaciński i zasady czytania; zaliczenie ustne
[Kod efektu kształcenia dla modułu] Opis efektu kształcenia;
2. [W_2] Zna zasady tworzenia łacińskich nazw taksonomicznych; zaliczenie ustne
sposób weryfikacji
Umiejętności
1. [U_1] Potrafi poprawnie przeczytać taksonomiczne nazwy łacińskie; zaliczenie
ustne

Kompetencje społeczne (postawy)
1. [K_1] Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju; obserwowanie
pracy na zajęciach

Kontakt
files@univ.gda.pl
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