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Filologia klasyczna na UAMFilologia klasyczna na UAMFilologia klasyczna na UAMFilologia klasyczna na UAM    

 

 

 

Siedziba Instytutu Filologii Klasycznej 

UAM mieści się w Collegium Maius, 

zabytkowym budynku położonym w 

samym centrum Poznania. 

 

 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

UAM posiada kategorię A+, co jest 

gwarancją kształcenia na najwyższym 

poziomie u najlepszych specjalistów w 

kraju. 

 

 

 

Na dziedzińcu Collegium Maius znajduje 

się nowoczesna biblioteka zapewniająca 

naukę w pełnym komforcie i umożli-

wiająca swobodny dostęp do bogatych 

zbiorów tradycyjnych i elektronicznych. 

 

 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach      

i przyjaznej atmosferze. 

 



MMMMożliwości rozwojuożliwości rozwojuożliwości rozwojuożliwości rozwoju    

 

 

 

Co roku w Instytucie Filologii Klasycznej 

odbywają się konferencje naukowe, otwarte 

seminaria, wykłady gości z kraju i zagranicy, 

warsztaty, szkoły letnie i inne podobne 

wydarzenia. 

 

 

Studenci mogą pogłębiać swoje 

zainteresowania uczestnicząc w pracach            

i inicjatywach studenckiego Koła Naukowego 

Klasyków, które istnieje od 1919 r. 

 

 

 

Przy Instytucie Filologii Klasycznej działa od 

blisko 20 lat teatr studencki „Sfinga”, który 

regularnie wystawia sztuki Plauta, 

Terencjusza, Arystofanesa i innych autorów. 

 

 

 

W ramach programu Erasmus+ studenci 

filologii klasycznej mogą wyjechać na studia 

na semestr lub rok do Hiszpanii, Grecji, 

Francji, Włoch, Belgii, Niemiec, Turcji i na 

Litwę. 

 

Na absolwentów studiów licencjackich (I 

stopnia) czekają studia magisterskie (II 

stopnia) w zakresie filologii klasycznej, a 

następnie studia doktoranckie (III stopnia) z 

zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.  



 

    

    

Program studiów I stopniaProgram studiów I stopniaProgram studiów I stopniaProgram studiów I stopnia    

 

 

 

 

    

    



Języki klasyczneJęzyki klasyczneJęzyki klasyczneJęzyki klasyczne    

 

Studia filologii klasycznej pozwalają w efektywny sposób nauczyć się 

języka łacińskiego i greckiego. 

 

 

Nauka języka łacińskiego odbywa się w ciągu 

całych studiów przede wszystkim w ramach 

trzech przedmiotów: 

• Praktyczna nauka j. łacińskiego (360 h)  

• Lektura tekstów łacińskich (120 h) 

• Gramatyka opisowa j. łacińskiego (30 h) 

Dodatkowo na ostatnim roku oferowany jest 

przedmiot Conversatorium Latinum (30 h), 

kształcący umiejętność czynnego posługi-

wania się językiem łacińskim. 

 

 

Nauka języka greckiego realizowana jest        

w ramach następujacych zajęć: 

• Praktyczna nauka j. greckiego (240 h)  

• Lektura tekstów greckich (120 h) 

• Gramatyka opisowa j. greckiego (30 h) 

 



Literatura greckaLiteratura greckaLiteratura greckaLiteratura grecka    
 

Nauka  literatury greckiej rozłożona jest na pięć semestrów. Rozpoczyna 

się ona ogólnym wprowadzeniem, po czym następują zajęcia 

szczegółowe poświęcone arcydziełom greckiej literatury. Łącznie jest to 

dziewięć następujących kursów (w sumie 135 h): 

 

 

 

   

Wprowadzenie 

do literatury greckiej 

Homer i wczesna  

epika grecka 

Wielcy lirycy greccy 

   

Ajschylos - Sofokles     

– Eurypides 

Komedia od Arystofanesa  

do Menandra 

Wielcy retorzy  

i prozaicy greccy 

   

Herodot, Tukidydes  

i inni historycy greccy 

Grecka proza 

filozoficzna i naukowa 

Poezja grecka od Kalli-

macha do Nonnosa 

 



Literatura rzymskaLiteratura rzymskaLiteratura rzymskaLiteratura rzymska    
 

Również nauka literatury rzymskiej rozłożona jest na pięć semestrów       

i dziewięć kursów łącznie z wprowadzeniem (w sumie 135 h): 

 
 

   

Wprowadzenie 

do literatury łacińskiej 

Wergiliusz i epicy 

rzymscy 

Poezje Katullusa  

i Horacego 

   

Plaut, Terencjusz 

i rzymski teatr 

Owidiusz i elegia 

w Rzymie 

Cyceron i retoryka 

 

   

Liwiusz, Tacyt i inni 

historycy rzymscy 

Literatura filozoficzna 

i naukowa w Rzymie 

Rzymska powieść 

i epistolografia 

 



Historia, kultura i sztuka starożytnaHistoria, kultura i sztuka starożytnaHistoria, kultura i sztuka starożytnaHistoria, kultura i sztuka starożytna    

 

Studia filologii klasycznej oferują również przedmioty dotyczące 

historii, kultury i sztuki starożytnej (w sumie 150 h): 

 

 

 

 

Historia starożytna (30 h) 

 

Mitologia Grecji i Rzymu (30 h) 

 

 

 

Życie codzienne i obyczajowość starożytnej 

Grecji i Rzymu (30 h) 

 

 

Sztuka antyczna (30 h) 

 

 

 

Religie Grecji i Rzymu (30 h) 

 



Filozofia, retoryka i teoria literaturyFilozofia, retoryka i teoria literaturyFilozofia, retoryka i teoria literaturyFilozofia, retoryka i teoria literatury    

    

 

 

Filozofii starożytnej poświęcony jest wykład na 

pierwszym roku (30 h). Studenci mogą następnie 

pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie wybierając 

Konwersatorium z filozofii antycznej (30 h). Drugą 

opcją wyboru jest natomiast Retoryka (30 h). 

 

 

Zapoznanie się z teoriami literatury i wykorzystanie 

ich do analizy autorów greckich i łacińskich 

umożliwiają zajęcia Antyk a współczesne teorie 

literatury (30 h). 

 

Literatura późniejsza i recepcjaLiteratura późniejsza i recepcjaLiteratura późniejsza i recepcjaLiteratura późniejsza i recepcja    antykuantykuantykuantyku    

    

Literatura łacińska późniejszych epok  

(ewentualnie także literatura bizantyńska) 

jest realizowana w ramach dwóch zajęć:  

• Wprowadzenia do medio- i neo-

latynistyki  (15 h)  

• Literatura poantyczna (30 h)  

 

Program studiów oferuje również zajęcia    

z zakresu recepcji antyku (w sumie 60 h): 

• Motywy antyczne w literaturze i sztuce 

• Toposy antyczne w literaturze i sztuce 

 



Paleografia łacińskaPaleografia łacińskaPaleografia łacińskaPaleografia łacińska    

    

 

Umiejętność czytania różnych typów alfabetu 

łacińskiego, które rozwinęły się na 

przestrzeni wieków, kształci się w ramach 

zajęć z paleografii. Oprócz wykładu na ten 

temat (30 h) w programie przewidziane są 

ćwiczenia w odczytywaniu kodeksów              

i dokumentów (30 h). 

 

 

Przydatne wprowadzeniaPrzydatne wprowadzeniaPrzydatne wprowadzeniaPrzydatne wprowadzenia    

    

 

 

Wiele informacji, które będą przydatne        

w toku dalszych studiów, jest 

przekazywanych w ramach Wstępu do 

studiów filologii klasycznej (30 h). 

 

 

Podstawowe zasady wersyfikacji greckiej     

i łacińskiej przybliży Wprowadzenie do 

metryki (15 h). 

 

 

Z kolei podstawy z zakresu językoznawstwa 

są przedmiotem Wstępu do językoznawstwa 

(30 h). 



Wykłady monograficzne i tutorialeWykłady monograficzne i tutorialeWykłady monograficzne i tutorialeWykłady monograficzne i tutoriale    

 

 

 

Specjalistyczną wiedzę z zakresu 

filologii klasycznej student może 

nabyć na wykładach mono-

graficznych. W trakcie studiów 

studenci wybierają trzy takie 

wykłady z co roku zmieniającej się 

oferty (łącznie 45 h). 

 

W ramach tak zwanych tutoriali 

przeprowadza się pod okiem 

wykładowcy badania szczegóło-

wych zagadnień w oparciu o teksty 

oryginalne. Z szerokiej oferty 

studenci wybierają dwa tutoriale 

greckie i dwa łacińśkie (w sumie  

60 h).  
 

 

 

 

Uwieńczeniem studiów jest wybór 

tutorialu licencjackiego i promo-

tora, pod którego opieką 

przygotowywana jest praca 

licencjacka na wybrany przez 

studenta temat. 
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