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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku: polonistyka antropologiczno-kulturowa

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Literaturoznawstwo 57,5%

Językoznawstwo 20,0%

Nauki o kulturze i religii 14,0%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 5,0%

Filozofia 2,5%

Nauki o sztuce 1,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia  drugiego  stopnia  na  kierunku  polonistyka  antropologiczno-kulturowa  dostarczają  narzędzi  niezbędnych  do
samodzielnego,  wszechstronnego  i  twórczego  interdyscyplinarnego  poznawania  złożonego  współczesnego  otoczenia
kulturowego  i  społecznego.  Obok  typowych  kompetencji  polonistycznych  (literaturoznawczych  i  językoznawczych),
obejmujących między innymi wiedzę z zakresu polskiej i powszechnej literatury współczesnej, filozofii literatury, kulturowej
teorii literatury, wiedzy o języku, teorii komunikacji czy antropologii słowa, absolwenci kierunku zdobywają zaawansowaną i
pogłębioną wiedzę z zakresu teorii kultury, nauk społecznych, filozofii, antropologii, estetyki współczesnej, nauki o mediach
oraz  innych niż  literatura  dziedzin  sztuki  (interpretacja  dzieła  filmowego,  wprowadzenie  do studiów nad kulturą  wizualną).
Dwuletnie studia II stopnia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Ze względu na nowoczesny i
stale aktualizowany program są także doskonałą podstawą do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych lub w
szkole doktorskiej.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa zakłada przekazanie
absolwentom - oprócz specjalistycznej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, medioznawstwa czy teorii kultury - umiejętności
odpowiedzialnego i twórczego wpływania na kształt zachodzących współcześnie zmian kulturowych i cywilizacyjnych m.in.
poprzez inicjowanie postaw oraz działań przyczyniających się do kultywowania własnego dziedzictwa przy jednoczesnym
poszanowaniu i zrozumienie różnorodności typowej dla społeczeństw wielokulturowych. Absolwenci kierunku polonistyka
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antropologiczno-kulturowa  mogą  zrealizować  to  zadanie  m.in  dzięki  pogłębionej  i  usystematyzowanej  znajomości
współczesnych  wyzwań  cywilizacyjnych,  wszechstronnej  orientacji  we  współczesnej  kulturze  i  sztuce,  znajomości  specyfiki
nowych mediów oraz  reguł  komunikacji  społecznej,  a  także  ekonomicznych,  społecznych i  kulturowych uwarunkowań
działalności naukowej, artystycznej i kulturalnej. Koncepcja kształcenia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
jest zgodna z misją i kierunkami rozwoju uczelni określonymi w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata
2014-2020, gdzie akcentuje się m.in. skuteczny wpływ na otoczenie społeczne i kulturowe oraz dążenie do wytyczania
nowych  kierunków  rozwoju  myśli  przy  poszanowaniu  własnego  dziedzictwa,  „w  atmosferze  tolerancji  i  wolności",
zakładającej  "otwartość na nieznane, wrażliwość humanistyczną i odpowiedzialność za działanie”. Jest także zgodna z
przyjętą  na Uniwersytetcie  polityką projakościową.  Polonistyka antropologiczno-kulturowa,  ze  względu na nowoczesny,
zróżnicowany  i  stale  aktualizowany  program,  daje  swoim  absolwentom  możliwość  kontynuowania  nauki  w  szkołach
doktorskich i podyplomowych, zwłaszcza tych zorientowanych inter- i transdyscyplinarnie. 

Cele kształcenia

1. Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat najnowszej literatury polskiej i powszechnej
2. Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie językoznawstwa, komunikacji społecznej oraz wiedzy o
języku polskim
3. Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie kulturowej teorii literatury oraz najbardziej aktualnych
metodologii badań literackich i kulturowych
4.  Przekazanie  pogłębionej  i  usystematyzowanej  wiedzy  na  temat  współczesnych  nurtów  i  tendencji  w  naukach
humanistycznych oraz w naukach o kulturze i sztuce
5. Pogłębienie umiejętności samodzielnej i twóczej interpretacji dzieł literackich, innych rodzajów sztuk oraz szeroko pojętych
zjawisk kulturowych
6. Wykształcenie i pogłębienie umiejętności samodzielnego inicjowania, organizowania i prowadzenia badań, formułowania i
rozwiązywania problemów badawczych oraz korzystania z literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z poszanowaniem
praw autorskich
7.  Pogłębienie  umiejętności  tworzenia  tekstów  naukowych,  krytycznych,  interpretacyjnych  oraz  użytkowych,
przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych o różnym stopniu złożoności, a także profesjonalnej oceny cudzych tekstów
pod względem ich poprawności językowej oraz wartości merytorycznej
8. Rozwijanie umiejętności krytycznej i twóczej analizy zjawisk kulturowych, społecznych i cywilizacyjnych
10. Rozwijanie świadomości polskiego i  obcego dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania
kulturowego i rozumienia znaczenia wielokulturowości

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Rosnąca rola informacji oraz komunikacji interpersonalnej w społeczeństwie informacyjno-medialnym powoduje, że w życiu
publicznym i na rynku pracy poszukuje się coraz częściej osób posiadających wysokie kompetencje językowe, wszechstronną
znajomość  współczesnej  kultury  oraz  umiejętność  przygotowania  i  zredagowania  pisemnych  i  ustnych  wypowiedzi  o
zróżnicowanym charakterze (reklamowym, szkoleniowym, informacyjnym, promocyjnym czy popularyzatorskim). Absolwenci
studiów drugiego stopnia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowej posiadają rozległą wiedzę oraz profesjonalne
umiejętności i kompetencje pozwalające sprostać tym oczekiwaniom, dzięki czemu gotowi są na podjęcie pracy m.in. w
redakcjach czasopism i wydawnictw, biurach prasowych, działach reklamy, promocji, marketingu, public relation, portalach
informacyjnych i społecznościowych, a także w instytucjach kultury i sztuki, gdzie w sposób odpowiedzialny i twóczy mogą
wywiązywać się z powierzonych im zadań.  

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Studia drugiego stopnia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa nie tylko rozwijają i pogłębiają efekty uczenia się
realizowane  na  studiach  pierwszego  stopnia,  ale  dostarczają  absolwentom  także  dodatkową,  wszechstronną  i
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usystematyzowaną wiedzę przydatną na rynku pracy (m.in. z zakresu medioznawstwa, teorii kultury, antropologii słowa czy
studiów wizualnych). Wyposażają ich także w  coraz bardziej poszukiwane przez pracodawców tzw. kompetencje miękkie,
takie jak umiejętność pracy w zespole, umiejętność zdobywania informacji, zdolność samodzielnej oceny sytuacji, zdolność
komunikowania  się,  otwartość,  kreatywność,  innowacyjność,  umiejętność  definiowania  i  rozwiązywania  problemów,
argumentowania i uwzględniania argumentów oraz pomysłów innych osób, a także chęć do nauki i podnoszenia swoich
kwalifikacji.  Absolwent   kierunku  gotów  jest  do  inspirowania  i  organizowania  działań  na  rzecz  polskiego  dziedzictwa
językowego i  kulturowego przy jednoczesnym propagowaniu akceptacji  kulturowej odmienności  oraz postawy dialogu i
otwartości.  Jest  także  przygotowany  do  inicjowania  pozytywnych  przemian  w  sferze  codziennych  praktyk  społeczno-
kulturowych, w tym m.in. działań na rzecz podniesienia poziomu oraz poprawy zasad komunikacji  społecznej (także w
wymiarze etycznym), zwłaszcza w odniesieniu do komunikatów tworzonych z wykorzystaniem nowych mediów.  Wszystkie te
kompetencje i  umiejętność znalazły swoje odzwierciedlenie w efektach uczenia się przyjętych dla kierunku polonistyka
antropologiczno-kulturowa na drugim stopniu studiów.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Studia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa powiązne są ściśle z głównymi kierunkami badań prowadzonych w
jednostce. Badania te dotyczą m.in. dawnej i współczesnej literatury polskiej i powszechnej, językoznawstwa i komunikacji
interpersonalnej, nauki o języku, najnowszych tendencji w humanistyce (tzw. "nowej humanistyki" i humanistyki 2.0 oraz
studiów  kulturowych),  współczesnych  nurtów  w  badaniach  literackich  (m.in.  kulturowej  teorii  literatury,  filozofii  literatury,
gender studies, krytyki feministycznej, antropologii literatury, visual studies, geopoetyki, studiów nad pamiecią kulturową,
badań nad poźnowoczesnymi formami podmiotowej autokreacji czy studiów nad afektami).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wymienione  powyżej  główne  kierunki  badań  naukowych  wiążą  się  bezpośrednio  z  programem  studiów  na  kierunku
polonistyka antropologiczno-kulturowa, a co za tym idzie znajdują swoje naturalne odzwierciedlenie w pracy dydaktycznej.
Pracownicy akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku realizują swoje autorskie projekty badawcze w ścisłym powiązaniu
ze swoimi obowiązkami dydaktycznymi,  proponując zwykle autorskie programy ćwiczeń i  konwersatoriów. Na kierunku
polonistyka antropologiczno-kulturowa (dotychczasowej specjalności antropologiczno-kulturowej w ramach kierunku filologia
polska) w ramach stosowanych metod kształcenia kładzie się szczególny nacisk na działania zmierzające do aktywizacji
studentów w zakresie umiejętności niezbędnych do podejmowania i prowadzenia samodzielnej pracy badawczej. Rozwijaniu
tych  umiejętności  służy  między  innymi  Koło  Naukowe Atropologów Literatury  utworzone  w 2004  roku  przy  Katedrze
Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Studenci angażują się w działania wydawnicze, badawcze i edukacyjne, m.in.
redagują  pismo  internetowe  o  charakterze  naukowym  "Polisemia",  współuczestniczą  w  organizowaniu  studencko-
doktoranckich konferencji naukowych, włączani są też do realizacji krajowych i międzynarodowych projektów grantowych
(m.in  w  ramach  Ośrodka  Badań  nad  Kulturami  Pamięci  kierowanego  przez  dr  hab.  Romę  Sendykę).  Okazją  do
przygotowywania studentów do samodzielnej pracy badawczej są seminaria licencjackie (fragmenty wyróżniających się prac
magisterskich publikowane były w postaci osobnych artykułów naukowych m.in. w piśmie Wydziału Polonistyki "Wielogłos", a
najlepsze rozprawy magisterskie ukazywały się drukiem w formie książkowej np. w serii "Modernizm w Polsce" wydawanej
przez Wydawnictwo "Universitas").

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia grupowe (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz indywidualne (konsultacje) odbywają się w następujących budynkach:
przy ul. Gołębiej 14 (7 sal wykładowych i seminaryjnych, 8 gabinetów), 16 (1 sala wykładowa, 1 sala komputerowa, 1 sala
konferencyjna oraz 5 gabinetów), 18 (2 sale wykładowe, 3 gabinety), 20 (8 sal wykładowych i seminaryjnych, 24 gabinety),
Grodzkiej 64 (1 sala komputerowa, Aula na 130 osób, 12 sal wykładowych i seminaryjnych oraz 7 gabinetów), św. Anny 1 (1
sala wykładowa), Ingardena 3 (4 sale wykładowe, Aula na 300 osób, 2 gabinety) oraz przy Rynku Głównym 8 (3 sale
dydaktyczne). W części gabinetów katedr znajdują się stoły konferencyjne umożliwiające prowadzenie zajęć o charakterze
seminaryjnym. Wszystkie  pomieszczenia  dydaktyczne Wydziału  Polonistyki  (także dostosowane do potrzeb seminariów
gabinety) zostały wyposażone w zestawy multimedialne (komputery z rzutnikami i nagłośnieniem lub telewizorami o dużych
przekątnych). W budynkach przy ulicy Gołębiej 20 oraz Grodzkiej 64 zamontowano windy, co stanowi duże ułatwienie dla
osób z  niepełnosprawnością  ruchową.  W ramach adaptacji  dla  potrzeb osób niedowidzących wszystkie  pomieszczenia
Wydziału zostały opatrzone oznakowaniami w alfabecie brajla. Zajęcia wspólne dla kilku kierunków studiów odbywają się w
największych salach Wydziału (obecnie głównie w Auli przy ul. Ingardena 3).
Wydział Polonistyki dysponuje dwoma oddziałami Biblioteki wraz z czytelniami. Oddział główny Biblioteki mieści się przy ul.
Gołębiej 20 i składa się z 3 pomieszczeń magazynowych, pracowni bibliotecznych, wypożyczalni studenckiej (otwartej w
godzinach 9-19) oraz czytelni na 95 miejsc (otwartej w godzinach 8-19.15). W czytelni w otwartym dostępie znajduje się
podstawowy księgozbiór podręczny, zawierający większość pozycji z literatury obowiązkowej na poszczególnych kierunkach
studiów. W budynku przy ul. Grodzkiej 64 mieści się Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, składająca się z
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pomieszczenia magazynowego i  czytelni  na 16 miejsc.  Na zasoby obu oddziałów Biblioteki  składa się łącznie 147500
woluminów książek oraz 17000 czasopism. Wydział prenumeruje 108 tytułów czasopism krajowych i 11 zagranicznych,
dokonuje licznych uzupełnień księgozbioru, także w zakresie pozycji obcojęzycznych. Biblioteka w obu oddziałach korzysta
ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego VTLS (Virtua). Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji 6 stanowisk
komputerowych z dostępem do katalogów i różnych baz danych w Internecie. W Bibliotece zarejestrowanych jest ok. 1,9 tys.
użytkowników indywidualnych, a roczna liczba wypożyczeń zewnętrznych w obu oddziałach sięga 17950 woluminów książek
(oraz 22000 wypożyczeń na miejscu).



Program 8 / 224

Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0232

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie ze studentami w wymiarze
1024 godzin i 120 punktów ECTS. Obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 544 godzin i 45 punktów ECTS oraz zajęcia
fakultatywne wymiarze 480 godzin i 75 punktów ECTS (w tym seminarium magisterskie w wymiarze 120 godzin i 36 punktów
ECTS)

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 96

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 75

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 6

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1024

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy

Ukończenie studiów
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Szczegółowe wymagania dotyczące prac dyplomowych dla II
stopnia studiów określone są w osobnym dokumencie dostępnym na stronie Wydziału Polonistyki UJ w zakładce Nauka >
Jakość kształcenia > Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

PAK_K2_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne nurty i tendencje w
literaturze polskiej przełomu XX i XXI i potrafi powiązać je z najważniejszymi
zjawiskami we współczesnej literaturze, sztuce i kulturze światowej; zna
przedstawicieli oraz główne teksty pisarzy reprezentatywnych dla tego okresu

P7S_WG

PAK_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym najważniejsze koncepcje
teoretyczne w humanistyce końca XX i początku XXI wieku, ich głównych
przedstawicieli oraz reprezentujące je teksty; ma pogłębioną i usystematyzowaną
wiedzę z zakresu kulturowej teorii literatury, estetyki współczesnej, antropologii
nowoczesności, kultury wizualnej i interpretacji dzieła filmowego, antropologii języka i
filozofii literatury

P7U_W, P7S_WG

PAK_K2_W03
Absolwent zna i rozumie główne kierunki rozwoju współczesnej humanistyki i nauk
społecznych oraz metody analizy i interpretacji tekstów literackich i kulturowych w
kontekście ich wzajemnych relacji inter- i transdyscyplinarnych

P7S_WG

PAK_K2_W04
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym współczesne teorie dotyczące
języka i zasad komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem
kulturowych i społecznych mechanizmów retorycznych oraz strategii i rytuałów
komunikacyjnych

P7S_WG

PAK_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym kompleksowy i wieloaspektowy
charakter kultury współczesnej; metody analizy i interpretacji tekstów literackich w
kontekście innych sztuk i dyscyplin; złożony charakter relacji pomiędzy zjawiskami
literackim, kulturowymi i społecznymi; posiada pogłębioną i usystematyzowaną
wiedzę pozwalającą na prowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym

P7U_W, P7S_WG

PAK_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym i usystematyzowanym współczesne
wyzwania cywilizacyjne, złożoność i różnorodność współczesnej kultury, specyfikę
współczesnych mediów, kultury informatycznej i środków komunikacji społecznej,
podstawowe ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania
współczesnych form działalności artystycznej, naukowej i kulturalnej, w tym placówek
i instytucji kulturalnych i artystycznych

P7U_W, P7S_WK

PAK_K2_W07
Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony
własności intelektualnej, a także etyczne uwarunkowania związane ze świadomym i
odpowiedzialnym korzystaniem z cudzego dorobku naukowego, kulturowego i
artystycznego we własnej działalności zawodowej

P7S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

PAK_K2_U01

Absolwent potrafi w stopniu zaawansowanym, samodzielnie i w sposób twórczy
stosować narzędzia poetyki opisowej oraz wiedzę z zakresu nowoczesnej teorii
literatury, kulturowej teorii literatury, estetyki współczesnej, filozofii literatury i
innych pokrewnych dyscyplin wiedzy do interpretacji tekstów literackich i i
kulturowych, uwzględniając ich złożone i wieloaspektowe uwarunkowania kulturowe,
społeczne i historyczne oraz związki z innymi dziełami sztuki

P7S_UW

PAK_K2_U02

Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać bardziej złożone problemy badawcze
oraz prowadzić pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na
zaawansowanym poziomie przy zastosowaniu specjalistycznych metodologii oraz
narzędzi analityczno-opisowych właściwych dla literaturoznawstwa i studiów
literackich o orientacji antropologiczno-kulturowej, poszukując oryginalnych,
innowacyjnych sposobów ich wykorzystania

P7S_UW
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Kod Nazwa PRK

PAK_K2_U03

Absolwent potrafi korzystać biegle z informatycznych, krajowych i międzynarodowych
baz danych oraz elektronicznych metod dostępu do polskich i obcojęzycznych
publikacji naukowych, dokonywać krytycznej oceny, interpretacji i selekcji materiałów
oraz informacji potrzebnych do realizacji własnych przedsięwzięć badawczych,
organizacyjnych i popularyzatorskich

P7S_UW

PAK_K2_U04

Absolwent potrafi samodzielnie przygotowywać i przedstawiać oryginalne,
specjalistyczne wystąpienia pisemne i ustne o rozmaitym stopniu złożoności,
dostosowane do różnych grup odbiorców; prowadzić debaty i dyskusje, formułować i
uzasadniać własne opinie o możliwie dużym stopniu oryginalności; rozumieć i
uwzględniać w dyskusji odmienne racje i punkty widzenia; dokonywać krytycznej
oceny sądów oraz polemizować z nimi za pomocą racjonalnej argumentacji; oceniać i
korygować od strony merytorycznej i językowej poprawność wypowiedzi pisemnych i
ustnych

P7S_UK

PAK_K2_U05
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie
objętym programem nauczania

P7S_UK

PAK_K2_U06

Absolwent potrafi współorganizować oryginalne i złożone przedsięwzięcia badawcze o
charakterze zespołowym w zakresie właściwym dla kierunku studiów (w tym także
projekty o charakterze interdyscyplinarnym) z wykorzystaniem szerokiej i
usystematyzowanej aktualnej wiedzy oraz specjalistycznych narzędzi, pojęć i
koncepcji teoretycznych oraz metodologii badawczych właściwych dla kierunku
studiów

P7U_U, P7S_UO

PAK_K2_U07
Absolwent potrafi samodzielnie doskonalić się, podnosić swoje profesjonalne
kompetencje, planować własną karierę zawodową, rozwijać umiejętności i uzupełniać
nabytą wiedzę kierunkową oraz interdyscyplinarną, a także inspirować innych do
podnoszenia kwalifikacji, uczenia się i poszerzania wiedzy

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

PAK_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny nabytej wiedzy z zakresu literatury polskiej
i obcej końca XX i początku XXI wieku, reguł i strategii komunikacji językowej,
kulturowej teorii, estetyki współczesnej, kultury wizualnej, filozofii literatury oraz
najnowszych tendencji w humanistyce i dyskursie nauk społecznych w powiązaniu z
całością kultury oraz jej społecznymi i historycznymi uwarunkowaniami

P7S_KK

PAK_K2_K02

Absolwent jest gotów do korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy naukowej,
kulturotwóczej, organizacyjnej i popularyzatorskiej w swoim otoczeniu społecznym;
poszukiwania rozwiązań złożonych problemów poznawczych w zakresie objętych
programem studiów szczegółowych treści nauczania; posiada także zdolność
krytycznej oceny własnych kompetencji, a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów poznawczych i praktycznych gotów jest poszukiwać
wsparcia i pomocy specjalistów oraz uczestniczyć w działaniach zespołowych na
rzecz rozwiązywania tych problemów

P7S_KK

PAK_K2_K03

Absolwent jest gotów do inicjowania i organizowania działań służących kształtowaniu
tożsamości kulturowej społeczeństwa, propagowania dziedzictwa literackiego i
kulturowego oraz roli literatury i sztuki w procesie integracji społecznej, a także
aktywnego i sprawczego kształtowania w swoim otoczeniu społecznym postawy
otwartości i tolerancji

P7U_K, P7S_KO

PAK_K2_K04 Absolwent jest gotów do inicjowania i organizowania działań na rzecz propagowania
wzorców językowej poprawności i polskiego dziedzictwa językowego P7S_KO
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Kod Nazwa PRK

PAK_K2_K05

Absolwent jest gotów do inicjowania i podejmowania działań na rzecz podniesienia
poziomu oraz poprawy zasad komunikacji społecznej (także w wymiarze etycznym),
zwłaszcza w odniesieniu do komunikatów tworzonych z wykorzystaniem nowych
mediów; gotów jest do tworzenia, krytycznego analizowania oraz merytorycznej i
etycznej oceny różnogatunkowych (ustnych i pisemnych) przekazów tekstowych
pojawiających się w przestrzeni publicznej

P7S_KR

PAK_K2_K06

Absolwent jest gotów do pogłębionej i wieloaspektowej krytycznej oceny i
wartościowania współczesnych zjawisk kulturowych i społecznych w imię szacunku
dla własnego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym propagowaniu akceptacji
kulturowej odmienności, różnic kulturowych, religijnych i aksjologicznych, idei
tolerancji oraz postaw dialogu i otwartości niezbędnych do życia w wielokulturowym
społeczeństwie

P7U_K, P7S_KR

PAK_K2_K07

Absolwent jest gotów do twórczego i innowacyjnego rozwijania idei, koncepcji i teorii
współczesnej humanistyki, wskazywania nowych pól problemowych, perspektyw i
orientacji badawczych, a także inspirowania przemian w sferze codziennych praktyk
społeczno-kulturowych między innymi poprzez rozbudzania w swoim otoczeniu
krytycznego myślenia i postawy społecznego zaangażowania

P7U_K, P7S_KR
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Plany studiów
OPIS GRUPY A: Student wybiera trzy opcje 60-godzinne, które realizuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera
jeden kurs.OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej" (inny niż ten, który wybrał na I stopniu
studiów). Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający min
30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista
kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na
stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Gry i rytuały komunikacyjne 30 3,0 zaliczenie O

Kulturowa teoria literatury 30 3,0 zaliczenie O

Antropologia nowoczesności-konwersatorium 30 3,0 zaliczenie O

Antropologia nowoczesności-wykład 30 2,0 egzamin O

Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną 30 2,0 zaliczenie O

Główne problemy estetyki współczesnej 30 3,0 egzamin O

Język obcy 30 1,0 zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - egzamin O

Historia literatury polskiej po 1989 roku-ćwiczenia 30 2,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie 30 6,0 zaliczenie O

GRUPA C: Literatura powszechna i wiedza o kulturze O

OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej" (inny niż ten, który wybrał na I stopniu
studiów)

Literatura powszechna i wiedza o kulturze XVI i XVII wieku 30 5,0 zaliczenie F

Literatura powszechna i wiedza o kulturze XVIII i XIX wieku* 30 5,0 zaliczenie F

Literatura powszechna i wiedza o kulturze XIX i XX wieku 30 5,0 zaliczenie F

Literatura powszechna i wiedza o kulturze XX wieku 30 5,0 zaliczenie F

OPIS GRUPY A: Student wybiera trzy opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera
jeden kurs.OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej" (inny niż ten, który wybrał na I stopniu
studiów). Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający min
30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista
kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na
stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kulturowa teoria literatury-wykład 30 2,0 egzamin O

Kulturowa teoria literatury-konwersatorium 30 3,0 zaliczenie O

Gry i rytuały komunikacyjne 30 3,0 egzamin O

Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną 30 3,0 egzamin O

Interpretacja dzieła filmowego 30 1,0 zaliczenie O

Warsztaty krytyczne 30 2,0 zaliczenie O

Historia literatury polskiej po 1989 roku-ćwiczenia 30 2,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 8,0 zaliczenie O

Język obcy 30 1,0 egzamin O

GRUPA C: Literatura powszechna i wiedza o kulturze O

OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden z 4 kursów "Literatury powszechnej" (inny niż ten, który wybrał na I stopniu
studiów)

Literatura powszechna i wiedza o kulturze XVI i XVII wieku 30 5,0 egzamin F

Literatura powszechna i wiedza o kulturze XVIII i XIX wieku* 30 5,0 egzamin F

Literatura powszechna i wiedza o kulturze XIX i XX wieku 30 5,0 egzamin F

Literatura powszechna i wiedza o kulturze XX wieku 30 5,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Antropologia słowa 30 3,0 zaliczenie O

Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-wykład 30 3,0 egzamin O

Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-konwersatorium 30 4,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie 2 30 10,0 zaliczenie O

GRUPA A: Opcja O

OPIS GRUPY A: Student wybiera trzy opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.

Opcja: Zakryte i odkryte w literaturze przełomu XIX/XXw 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i
narzędzia badawcze 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Liryka w twórczości Mickiewicza, liryka Mickiewiczowska w
tradycji literackiej 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Kulinaria w języku w ujęciu historycznym 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Dramat romantyzmu w Polsce i Europie 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Polskie orientalia romantyczne 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Stereotypy w kulturze 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Opcja: Teatr i film w edukacji polonistycznej 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Od tekstu do egzystencji. Drogi i bezdroża hermeneutyki w
XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Polska-Rosja.Inspiracje i dialog kulturowo-literacki 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Światowa proza kobiet w XIX w. 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Siedemnastowieczne drukarstwo krakowskie-Schedlowie 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Efekt postprawdy w literaturze i sztuce XXI wieku 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Emigranci, uchodźcy (literatura polska na obczyźnie 1939-
2000) 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Poezja XX wieku - czytanie 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Ewolucja i ewolucje polskiej poezji 1968 – 2015 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Postmodernizm w literaturze 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Postmodernizm w filmie 30 3,0 zaliczenie F

Opcja: Powieść i wiek XIX 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA B: Kurs w języku obcym O

European Modernity: Literature, Philosophy, Art 30 6,0 zaliczenie F

Metapher – Ziermittel oder Bestandteil des Sprachsystems? 30 5,0 egzamin F

Introduction to Translation Studies 30 5,0 zaliczenie F

Language Learning Strategies 30 5,0 egzamin F

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief 30 5,0 egzamin F

The History of the Printed Book 30 5,0 egzamin F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Antropologia słowa 30 3,0 egzamin O

Teoria kultury 30 2,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie 2 30 12,0 zaliczenie O

GRUPA A: Opcja O

OPIS GRUPY A: Student wybiera trzy opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.

Opcja: Zakryte i odkryte w literaturze przełomu XIX/XXw 30 3,0 egzamin F

Opcja: Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i
narzędzia badawcze 30 3,0 egzamin F

Opcja: Liryka w twórczości Mickiewicza, liryka Mickiewiczowska w
tradycji literackiej 30 3,0 egzamin F

Opcja: Kulinaria w języku w ujęciu historycznym 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Opcja: Dramat romantyzmu w Polsce i Europie 30 3,0 egzamin F

Opcja: Polskie orientalia romantyczne 30 3,0 egzamin F

Opcja: Stereotypy w kulturze 30 3,0 egzamin F

Opcja: Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu 30 3,0 egzamin F

Opcja: Teatr i film w edukacji polonistycznej 30 3,0 egzamin F

Opcja: Od tekstu do egzystencji. Drogi i bezdroża hermeneutyki w
XX wieku 30 3,0 egzamin F

Opcja: Polska-Rosja.Inspiracje i dialog kulturowo-literacki 30 3,0 egzamin F

Opcja: Światowa proza kobiet w XIX w. 30 3,0 egzamin F

Opcja: Siedemnastowieczne drukarstwo krakowskie-Schedlowie 30 3,0 egzamin F

Opcja: Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu 30 3,0 egzamin F

Opcja: Efekt postprawdy w literaturze i sztuce XXI wieku 30 3,0 egzamin F

Opcja: Emigranci, uchodźcy (literatura polska na obczyźnie 1939-
2000) 30 3,0 egzamin F

Opcja: Poezja XX wieku - czytanie 30 3,0 egzamin F

Opcja: Ewolucja i ewolucje polskiej poezji 1968 – 2015 30 3,0 egzamin F

Opcja: Postmodernizm w literaturze 30 3,0 egzamin F

Opcja: Powieść i wiek XIX 30 3,0 egzamin F

Opcja: Postmodernizm w filmie 30 3,0 egzamin F

GRUPA B: Kurs w języku obcym O

OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs

Polish Modernity Through Different Media: Literature, Film, Art,
Photography (1900-1939) 45 6,0 egzamin F

Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative
Studies 30 5,0 egzamin F

Cultural History of Love Discourse. Classical Sources of a
Serenade 30 5,0 egzamin F

A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art
Nouveau) 45 6,0 egzamin F

20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European
Perspectives 30 5,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura powszechna i wiedza o kulturze
XVI i XVII wieku

Nazwa przedmiotu
Literatura powszechna i wiedza o kulturze XVI i XVII wieku

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka), 0314 Socjologia i
kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy o literaturze światowej, zwłaszcza europejskiej, XVI i XVII
wieku.

C2
Celem zajęć jest zbudowanie świadomości znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego, niezbędnej dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; zrozumienie idei wielokulturowości,
pozwalającej pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się



Sylabusy 19 / 224

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna w pogłębiony sposób zjawiska literatury i kultury XVI i XVII wieku, definiuje
prądy estetyczne tej epoki, umie określić przynależność tekstów literackich
do poszczególnych nurtów, zna twórczość wybranych przedstawicieli literatur narodowych
epoki, ich najważniejsze dzieła i potrafi je powiązać z pozostałymi zjawiskami artystycznymi
i odpowiednimi kontekstami filozoficznymi.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

W2 literaturę i kulturę XVI i XVII wieku w ujęciu komparatystycznym PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyznaczyć ramy dyskursów literackich XVI i XVII wieku, scharakteryzować poszczególne
prądy właściwe tej epoce oraz powiązać je z koncepcjami filozoficznymi PAK_K2_U01

U2 w zaawansowany sposób stosuje wobec literatury światowej XVI i XVII wieku specjalistyczną
terminologię i metody badawcze właściwe dla komparatystyki. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomego rozwijania swoich kompetencji literaturoznawczych przez lekturę tekstów,
wiąże znajomość literatury i sztuki XVI i XVII wieku z oceną zjawisk kultury, doceniając
wartość różnorodności kulturowej.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie : Koncepcja literatury powszechnej i  tego autorskiego wykładu.
Kontekst epoki – około 1600, motto z Hamleta , wprowadzające przewodnią myśl
mądrego kwestionowania zastanych poglądów poprzez struktury ironiczne.
Zadawanie pytań o istnienie : Harmonii świata, korzystnej pozycji człowieka
w Łańcuchu Bytów i potęgi człowieka jako Mikrokosmosu zawierającego w sobie
wszystkie elementy Makrokosmosu , hierarchicznej konstrukcji wszechświata
i wszystkich jego części wedle Teologii Naturalnej, czyli wartości moralnej jako
nadrzędnej zasady porządkowania struktur fizycznych i metafizycznych.

W1, W2, U1, U2, K1

2.
I. Blok Literatury Łotrzykowskiej Celestyna, Żywot Łazika z Tormesu, Rinconete
i Cortadillo, Rozmowa psów, Żywot młodzika niepoczciwego imieniem Pablos …, Moll
Flanders

W1, W2, U1, U2, K1

3.

II. Blok Theatrum Mundi : dramaty ilustrujące teatralność ludzkich zachowań przy
pomocy różnych form jawnej teatralności ( między innymi teatr-w-teatrze). Król Lear,
Henryk IV,I ,Mieszczanin szlachcicem Otello, Rycerz z Olmedo, Jak wam się podoba,
Wieczór Trzech Króli, Wielki Teatr Świata, Życie jest snem, Burza, Sen nocy letniej, Na
niby-naprawdę

W1, W2, U1, U2, K1

4. III. Blok : Nowożytne mity transgresji Faust i Don Juan. Tragiczna Historia Doktora
Faustusa, Zwodziciel z Sewilli i Kamienny Gość, Don Juan W1, W2, U1, U2, K1

5. IV. Blok : Mistrzowie mądrego wątpienia : Szekspir, Cervantes, Montaigne Hamlet,
Don Kichote ( I, II) , Esej o kanibalach W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
pisemne

Zaliczenie na podstawie pisemnego testu, który odbywa się na ostatnich
zajęciach w semestrze. Ocena pozytywna powyżej 50% poprawnych
odpowiedzi.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Zaliczenie zajęć na podstawie pisemnego testu, który odbywa się na
ostatnich zajęciach w semestrze. Ocena pozytywna powyżej 50%
poprawnych odpowiedzi. Egzamin pisemny.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 100

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 100

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne

W1 x x

W2 x x

U1 x

U2 x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gry i rytuały komunikacyjne

Nazwa przedmiotu
Gry i rytuały komunikacyjne

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

konwersatorium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Cele poznawcze: a) Zdobycie metawiedzy na temat kulturowych rytuałów, gier i strategii komunikacyjnych, ich
znaczenia dla życia jednostki oraz ich społecznej wartości; b) Rozpoznanie strategii, gier i komunikacyjnych
rytuałów stosowanych na co dzień przez Polaków oraz rozpoznanie mocy perlokucyjnych owych strategii gier
i rytuałów.

C2

Cele kształcące: a) Rozpoznanie własnych stylów, nawyków, manieryzmów i komunikacyjnych blokad. b)
Rozpoznanie własnej skuteczności i nieskuteczności komunikacyjnej na wszystkich poziomach formalności. c)
Poszerzenie repertuaru językowego i zachowaniowego dla zmaksymalizowania sukcesu komunikacyjnego. d)
Rozpoznanie własnych niewerbalnych intencjonalnych przesłań komunikacyjnych i rzeczywistych skutków ich
oddziaływania. e) Rozpoznanie zdolności do łamania rytuałów i scenariuszy konwencji (elastyczność
komunikacyjna; zdolność do podejmowania ryzyka komunikacyjnego czy twórczego bycia).

C3 Cele wychowawcze: a) Wykształcenie otwartej, w pełni siebie świadomej, zdolnej do właściwego rozpoznania
swojej roli i pozycji oraz komunikacyjnie twórczej osobowości interpersonalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada metawiedzę na temat kulturowych rytuałów, gier i strategii komunikacyjnych,
ich znaczenia dla życia jednostki oraz ich społecznej wartości. PAK_K2_W04

W2
Student wykazuje się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą z zakresu terminologii, teorii oraz
kierunków badań w obrębie: kulturowych rytuałów, gier i strategii komunikacyjnych oraz
antropologicznego aspektu mowy i języka.

PAK_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Umie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami
właściwymi dla nauk o komunikacji i wykorzystać je we własnych działaniach, potrafi
formułować i uzasadniać własne opinie, korzystając ze zdobytej wiedzy.

PAK_K2_U04

U2 Potrafi rozpoznać własną skuteczność i nieskuteczność komunikacyjną na wszystkich
poziomach formalności. PAK_K2_U04

U3 Potrafi rozpoznać strategie, gry i komunikacyjne rytuały stosowane na co dzień przez Polaków
oraz rozpoznać moc perlokucyjną owych strategii, gier i rytuałów. PAK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do wykształcenia otwartej, w pełni siebie świadomej, zdolnej do właściwego
rozpoznania swojej roli i pozycji oraz komunikacyjnie twórczej osobowości interpersonalnej. PAK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści realizowane na wykładzie: 1. O pochodzeniu i mocy języka. Pojęcie glottogonii
i koncepcje powstawania mowy. Do czego język się nadaje, a do czego się nie nadaje. W2

2. 2. Gry językowe wg Wittgensteina. W1, W2

3.
3. Społeczne tworzenie rzeczywistości wg Peter L. Bergera, Thomasa Luckmanna.
Zjawisko obiektywizacji umownego świata konwencji i jego eksternalizację, a potem
internalizacja.

W1, W2
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4.
4. Koncepcja Erica Berne`a społecznych rytuałów, gier i rozrywek. Pojęcia
i mechanizmy tzw. „analizy transakcyjnej”. Omówienie konkretnych przykładów gier
i ich znaczenie w życiu społecznym ludzi.

W1, W2

5.
5. Dary „słowne” czyli o językowych sposobach (grach i rytuałach) zauważania
partnera interakcji: analiza takich zjawisk językowych jak: komplement, ingracjacja,
deprecjacja, konformizm.

W1, W2

6.
6. Społeczne znaczenie kłamstwa językowego. Kłamstwo a zakłamanie. 7. Zjawisko
kłamstwa językowego i świadomościowego zakłamania. 8. Teoria tzw. niewerbalnego
„przecieku” – detektory językowego kłamstwa.

W1, U1

7. 9. Teoria interpersonalnego oszustwa wg Davida Bullera i Judee Burgoon. W2, U1

8.
10. Pragmatyczna teoria grzeczności. Trzy reguły grzeczności, Maksymy grzeczności
wg Geoffrey’a Leecha, Browna i Levinsona teoria „aktów zagrożenia twarzy” i rola
tzw. „białych kłamstw” w procesie komunikacji.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

9. 11. Między Wschodem a Zachodem, czyli o różnicach kulturowych w zakresie zasad
grzeczności i niewerbalnych rytuałów w tym zakresie. W1, W2, U3

10. 12. Rytuały i zasady polskiej grzeczności. Maksymy uniwersalne a skrypty kulturowe. U1, U2, U3, K1

11.
Treści realizowane podczas ćwiczeń: ćwiczenia mają charakter praktyczny, wymagają
aktywności uczestników oraz gotowości do krytycznego spojrzenia na własne nawyki
komunikacyjne. Ćwiczenia zaprojektowane są tak, aby realizowały 3 wymienione
wyżej rodzaje celów: poznawcze, kształcące i wychowawcze.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i aktywny udział w
ćwiczeniach, a także uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu po 2.
semestrze zajęć (w wybranej formie - prezentacji multimedialnej lub referatu
zaprezentowanego przed egzaminującym - student przedstawia jeden z aspektów
rytualności komunikacji).

Semestr 2

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzamin
ustny,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i aktywny udział w
ćwiczeniach, a także uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu po 2.
semestrze zajęć (w wybranej formie - prezentacji multimedialnej lub referatu
zaprezentowanego przed egzaminującym - student przedstawia jeden z
aspektów rytualności komunikacji).
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Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 50

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny prezentacja zaliczenie na ocenę

W1 x x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura powszechna i wiedza o kulturze
XVIII i XIX wieku*

Nazwa przedmiotu
Literatura powszechna i wiedza o kulturze XVIII i XIX wieku*

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka), 0314 Socjologia i
kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student wybiera jeden 60-godzinny kurs "Literatury powszechnej". Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy o literaturze światowej, zwłaszcza europejskiej, 2 połowy
XVIII i pierwszej XIX wieku.

C2 Celem zajęć jest zbudowanie świadomości znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student w pogłębiony sposób zna zjawiska literatury i kultury od połowy XVIII wieku do połowy
XIX wieku, definiuje prądy estetyczne tej epoki, umie określić przynależność tekstów literackich
do poszczególnych nurtów, zna twórczość wybranych przedstawicieli literatur narodowych
epoki, ich najważniejsze dzieła i potrafi je powiązać z pozostałymi zjawiskami artystycznymi
i odpowiednimi kontekstami filozoficznymi.

PAK_K2_W05

W2 student rozumie literaturę i kulturę końca XVIII i początku XIX wieku w ujęciu
komparatystycznym PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyznaczyć ramy dyskursów literackich epoki końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku,
scharakteryzować poszczególne prądy właściwe tej epoce oraz powiązać je z koncepcjami
filozoficznymi

PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student świadomie rozwija swoje kompetencje literaturoznawcze przez lekturę tekstów, wiąże
znajomość literatury i sztuki końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku z oceną zjawisk kultury,
doceniając wartość różnorodności kulturowej.

PAK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład z literatury powszechnej obejmuje zjawiska charakterystyczne dla
europejskiego kręgu kulturowego począwszy od połowy XVIII wieku po połowę wieku
XIX. Podstawą systematyzacji treści zajęć będzie pojęcie prądu, każda zaś z tendencji
pokazana zostanie na materiale wybranym z literatury niemieckiej, francuskiej,
włoskiej, rosyjskiej, amerykańskiej, a w wybranych aspektach również hiszpańskiej,
skandynawskiej, czy innych języków słowiańskich. Prezentowane w układzie
chronologiczno-gatunkowym zjawiska literackie i kulturowe obejmą charakterystykę
europejskiego preromantyzmu i romantyzmu

W1, W2, U1, K1

2.

Wybrane zagadnienia : I OD POŁOWY XVIII DO POCZĄTKÓW XIX WIEKU (HISTORIA,
TYPOLOGIA) 1. Sytuacja historyczna i kulturowa Europy w XVIII wieku. 2.
Sentymentalizm 3. Preromantyzm 4. Prawdziwa poezja - oryginalność i szczerość 5.
Uczucie, entuzjazm, geniusz. 6. Godność i użyteczność prawdziwej poezji 7. Odkrycie
mitologii i dawnej poezji skandynawskiej 8. Osjan i osjanizm 9. Poezja nocy i grobów.
10. Sielanki pasterskie. 11. Rousseau 12. Szekspir 13. Byron 14. Polemika na temat
klasyczności i romantyczności 15. Narodowy kształt romantyzmów. II ELEMENTY
WEWNĘTRZNE ROMANTYZMU (UCZUCIA, IDEE) 1. Dusza romantyczna 2. Oryginalność
3. Indywidualizm 4. Poczucie natury 5. Religia 6. Miłość 7. Uczucia różne (wolność,
sen, muzyka, okultyzm, magia) 8. Bajronizm 9. Bohater romantyczny III ELEMENTY
ZEWNĘTRZNE ROMANTYZMU (ESTETYKA) 1. Ogromne i wyjątkowe 2. Egzotyzm 3.
Historyzm 4. Dawne zabytki literatur narodowych 5. Literatura ludowa. 6. Literatury
Południa 7. Pisarze niemiecc. 8. Pisarze angielsc. 9. Życie współczesne IV
ROMANTYZM W SZTUCE LITERACKIEJ 1. Ruch krytyczny i teoretyczny. 2. Względność
i rozszerzenie sztuki 3. Prawdziwa poezja 4. Poezja współczesności 5. Zasadnicze
cechy poezji (oryginalność, prawda, wyobraźnia, ironia) 6. Poeta w oczach
romantyków. 7. Rodzaje literackie. 8. Styl. 9. Wersyfikacja

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 1

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, znajomość treści wykładu i lektur obowiązkowych

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, zaliczenie
na ocenę

obecność na zajęciach, egzamin pisemny sprawdzający
znajomość treści wykładu i lektur obowiązkowych

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 100

przygotowanie do egzaminu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę egzamin pisemny

W1 x x

W2 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kulturowa teoria literatury

Nazwa przedmiotu
Kulturowa teoria literatury

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie najważniejsze orientacje badawcze w humanistyce współczesnej,
ze szczególnym uwzględnieniem kulturowej teorii literatury oraz nowej humanistyki, zna jej
głównych przedstawicieli i specyfikę ich ujęć badawczych.

PAK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi stawiać pytania badawcze i analizować istotne zadania w ramach antropologii
literatury i badań kulturowych; potrafi w sposób efektywny wykorzystywać dostępne
współcześnie metody i teorie wiedzy humanistycznej oraz podejmować próby realizacji nowych
projektów naukowych.

PAK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do skutecznego posługiwania się zdobytą wiedzą, jej krytycznej oceny,
argumentacji i dyskusji merytorycznej, prezentowania swojego stanowiska w przestrzeni
publicznej, w sferze kulturotwórczej, naukowej i organizacyjnej, pracy w zespole,
popularyzowania wiedzy i rozwiązywania aktualnych, istotnych problemów w swoim środowisku
społeczno-kulturowym.

PAK_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teorie i metody interpretacji kultury W1, U1, K1

2. Kulturowe praktyki odbioru a percepcja literatury W1, U1, K1

3. Poetyki doświadczenia W1, U1, K1

4. Literatura świadectwa: figura świadka i proces świadczenia W1, U1, K1

5. Wydarzenia traumatyczne - kulturowe reakcje W1, U1, K1

6. Podatność na zniszczenie W1, U1, K1

7. (Post)pamięci i (post)traumy W1, U1, K1

8. Afekt jako kategoria kulturowa W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, zaliczenie
kolokwium pisemnego obejmującego problematykę analizowaną podczas
zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura powszechna i wiedza o kulturze
XIX i XX wieku

Nazwa przedmiotu
Literatura powszechna i wiedza o kulturze XIX i XX wieku

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka), 0314 Socjologia i
kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy o literaturze światowej, zwłaszcza europejskiej, 2 połowy
XIX i początku XX wieku.

C2
Celem zajęć jest zbudowanie świadomości znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego, niezbędnej dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; zrozumienie idei wielokulturowości,
pozwalającej pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zjawiska literatury i kultury od połowy XIX wieku do 1918 roku, definiuje prądy estetyczne tej
epoki, umie określić przynależność tekstów literackich do poszczególnych nurtów, zna
twórczość wybranych przedstawicieli literatur narodowych epoki, ich najważniejsze dzieła
i potrafi je powiązać z pozostałymi zjawiskami artystycznymi i odpowiednimi kontekstami
filozoficznymi.

PAK_K2_W05

W2 oraz potrafi objaśnić znaczenie kontekstu literatur narodowych dla literaturoznawstwa. PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zanalizować i zinterpretować wybrane teksty literatury światowej, osadzając go na tle prądu,
zjawisk kultury właściwej mu epoki, a także wiążąc z innymi dziełami sztuki i koncepcjami
filozoficznymi

PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu literatury światowej 2 połowy XIX i początku
XX wieku, zdaje sobie sprawę ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego PAK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład z literatury powszechnej obejmuje zjawiska charakterystyczne dla
europejskiego, a w wybranych punktach również amerykańskiego, kręgu kulturowego
począwszy od połowy XIX wieku po okres I wojny światowej. Podstawą systematyzacji
treści zajęć będzie pojęcie prądu, każda zaś z tendencji pokazana zostanie
na materiale wybranym z literatury niemieckiej, francuskiej, włoskiej, rosyjskiej,
amerykańskiej, a w wybranych aspektach również hiszpańskiej, skandynawskiej, czy
innych języków słowiańskich. Prezentowane w układzie chronologiczno-gatunkowym
zjawiska literackie i kulturowe obejmą charakterystykę: realizmu, naturalizmu,
modernizmu, symbolizmu; poetyckie programy i kierunki (parnasizm, impresjonizm,
ekspresjonizm), światopogląd i estetykę dekadentyzmu.

W1, W2, U1, K1

2.
Omawiane dzieła literackie (prozatorskie, dramatyczne i poetyckie) zostaną
powiązane z informacjami na temat kultury materialnej (w tym dzieł sztuki:
malarskiej, architektury, rzeźby, muzyki), obyczajowości i kontekstów filozoficznych
epoki.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
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Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
zaliczenie
pisemne

Zaliczenie zajęć na podstawie pisemnego testu, który odbywa się na ostatnich
zajęciach w semestrze. Ocena pozytywna powyżej 50% poprawnych
odpowiedzi. Egzamin pisemny: trwa 1,5 godziny, wymaga udzielenia odpowiedzi
pisemnej na 3 zróżnicowane pytania dotyczące materiału omówionego w czasie
wykładu oraz wymaga znajomości lektur obowiązkowych i wybranych lektur
dodatkowych.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 100

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 100

przygotowanie do egzaminu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
155

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne

W1 x x

W2 x x

U1 x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Antropologia nowoczesności-
konwersatorium

Nazwa przedmiotu
Antropologia nowoczesności-konwersatorium

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Znajomość podstawowych kierunków filozoficznych, estetycznych i antropologicznych XX i XXI
wieku.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie znajomości i rozumienia faktów, teorii i metod z obszaru wiedzy o nowoczesności jako formacji
kulturowo-cywilizacyjnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie najważniejsze teksty kultury nowoczesnej, ich znaczenie
w perspektywie rozwoju cywilizacyjnego, a także rozpoznaje znaczenie relacji między
najważniejszymi ideami dotyczącymi przemian antropologicznych a praktykami
poznawczymi (nowymi projektami "nauk") oraz estetyczno-artystycznymi (ze szczególnym
uwzględnieniem problemu "kina jako idei" oraz literatury jako dyskursu politycznego
i krytycznego)

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać sieciowej analizy złożonych problemów i zjawisk modernistycznej
kultury i powiązać je z przemianami społecznymi, politycznymi i XX wieku i współczesnymi.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

U2 Student potrafi postawić problem badawczy, przygotować niezbędny warsztat analityczny
(metodologię oraz literaturę) oraz możliwości jego rozwiązania.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do napisania tekstu naukowego w oparciu o indywidualne badania
materiałowe i opracowaną lub sprofilowaną metodologię (z uwzględnieniem najnowszych
tendencji teoretycznych).

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

K2

Student jest gotów do wykorzystania doradczego lub eksperckiego zdolności i umiejętności
specjalistycznej zjawisk na pograniczu filozofii czy ogólnohumanistycznej teorii oraz zjawisk
społecznych. Absolwent jest również gotów do wykorzystania swej wiedzy i swych
umiejętności analizy kulturowej do wsparcia inicjatyw krytyczno-społecznych
i mniejszościowych.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Człowiek i antropologia, ćw. gr. 1 W1, U1

2. 2. Społeczeństwo (z)modernizowane, ćw. gr. 1 W1, U1, U2

3. 3. Centra i peryferie, ćw. gr. 1 W1, U1, K2

4. 4. Miłość nowoczesna, ćw. gr. 1 W1, U1, K2

5. 5. Wojna i rewolucja, ćw. gr. 1 W1, U1, U2, K2

6. 6. Podmiot i świat. ćw. gr. 1 W1, U1, U2, K1, K2

7. 7. Katastrofa, kryzys, kapitalizm, ćw. gr. 1 W1, U1, U2, K1, K2

8. I: Formacja podmiotu nowoczesnego a) Politikon zoon – człowiek a obywatel, ćw. gr 2 W1, U1, U2, K1, K2

9. b) Człowiek nowoczesny i jego popędy, ćw. gr. 2 W1, U1, U2

10. c) Człowiek i rasa, ćw. gr. 2 W1, U1, U2, K2

11. d) Człowiek i społeczeństwo nowoczesne, ćw. gr. 2 W1, U1, U2, K1, K2

12. e) Duchowość nowoczesna, ćw. gr. 2 W1, U1, U2, K2

13. f) Klasowość, ćw. gr. 2 W1, U1, U2, K2

14. Podmiot w świecie nowoczesnym, ćw. gr. 2 a) Obsesja ruchu W1, U1

15. b) Technologia a człowieczeństwo, ćw. gr. 2 W1, U1, U2, K2

16. c) Orientalizm nowoczesny, ćw. gr. 2 W1, U2, K2

17. d) Wojna nowoczesna, ćw. gr. 2 W1, U1, U2, K1

18. e) Dehumanizacja, ćw. gr. 2 W1, U1, K1

19. f) Podmiot zbuntowany, ćw. gr. 2 W1, U1, U2, K2

20. g) Podmiot rewolucyjny, ćw. gr. 2 W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
esej

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach
(dopuszczalne dwie nieobecności, jeśli ich liczba nieobecności będzie większa,
warunki zaliczenia należy uzgodnić z prowadzącym) oraz aktywność podczas
zajęć. Drugim warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie eseju (temat i
zakres problemowy uzgadniany z prowadzącym).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne esej

W1 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura powszechna i wiedza o kulturze
XX wieku

Nazwa przedmiotu
Literatura powszechna i wiedza o kulturze XX wieku

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka), 0314 Socjologia i
kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie 1 roku studiów

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy o literaturze światowej, zwłaszcza europejskiej, XX wieku.

C2
Celem zajęć jest zbudowanie świadomości znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; zrozumienie idei wielokulturowości, pozwalającej
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna zjawiska literatury i kultury XX wieku, definiuje prądy estetyczne tej epoki, umie
określić przynależność tekstów literackich do poszczególnych nurtów, zna twórczość
wybranych przedstawicieli literatur narodowych epoki, ich najważniejsze dzieła i potrafi je
powiązać z pozostałymi zjawiskami artystycznymi i odpowiednimi kontekstami filozoficznymi.

PAK_K2_W05

W2 kulturę duchową i materialną oraz myśl filozoficzną XX wieku. PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zanalizować i zinterpretować wybrane teksty literatury światowej XX wieku, osadzając je
na tle prądu literackiego, zjawisk kultury epoki, a także wiążąc z innymi dziełami sztuki
i koncepcjami filozoficznymi.

PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu literatury światowej XX wieku, zdając sobie
sprawę ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego. PAK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie literatury powszechnej, światowej, uniwersalnej. Ich geneza i rola w dyskursie
historycznoliterackim oraz ich powiązania z metodologią komparatystyczną. W2, U1, K1

2.
Poezja w XX wieku: tradycje, szkoły, nurty narodowe i ponadnarodowe, główni
przedstawiciele, reprezentatywne utwory; relacje z filozofią i sztuką epoki a także
filiacje międzyrodzajowe (relacje z prozą i dramatem); uwarunkowania historyczne,
społeczne i polityczne twórczości poetyckiej.

W1, W2, U1

3.
Powieść i formy narracyjne w XX wieku: tradycje, szkoły, nurty narodowe
i ponadnarodowe, główni przedstawiciele, reprezentatywne utwory; relacje z filozofią
i sztuką epoki a także filiacje międzyrodzajowe (relacje z poezją i dramatem);
uwarunkowania historyczne, społeczne i polityczne rozwoju prozy.

W1, W2, U1

4.
Teatr i formy dramatyczne w XX wieku: tradycje, szkoły, nurty narodowe
i ponadnarodowe, główni przedstawiciele, reprezentatywne utwory; relacje z filozofią
i sztuką epoki a także filiacje międzyrodzajowe (relacje z poezją i prozą);
uwarunkowania historyczne, społeczne i polityczne sztuki teatralnej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
pisemne

Zaliczenie zajęć na podstawie pisemnego testu, który odbywa się na
ostatnich zajęciach w semestrze. Ocena pozytywna powyżej 50%
poprawnych odpowiedzi.
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Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
zaliczenie
pisemne

Zaliczenie zajęć na podstawie pisemnego testu, który odbywa się na ostatnich
zajęciach w semestrze. Ocena pozytywna powyżej 50% poprawnych
odpowiedzi. Egzamin pisemny: trwa 1,5 godziny, wymaga udzielenia odpowiedzi
pisemnej na 3 zróżnicowane pytania dotyczące materiału omówionego w czasie
wykładu oraz wymaga znajomości lektur obowiązkowych i wybranych lektur
dodatkowych.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 110

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 110

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne egzamin pisemny

W1 x x

W2 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Antropologia nowoczesności-wykład

Nazwa przedmiotu
Antropologia nowoczesności-wykład

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Znajomość podstawowych kierunków filozoficznych, estetycznych i antropologicznych XX i XXI
wieku.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
1. Zapoznanie studentów z najważniejszymi krytycznymi teoriami antropologii nowoczesnej 2. Uświadomienie
słuchaczom ścisłej relacji między teoriami a praktykami społecznymi i politycznymi 3. Pokazanie różnych ujęć
antropologicznych jako form teoriopoznawczych i krytycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie najważniejsze teorie i praktyki antropologiczne nowoczesności
i współczesności; rozumie przemiany teorii w naukach o człowieku i zmiany w zakresie
humanistycznej teorii wiedzy, status dyskursów krytycznych i ich powiązanie ze zmianami
społecznymi i cywilizacyjnymi.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wieloaspektowo analizować tekstu teoretyczne,filozoficzne oraz
antropologiczne, tworzyć podstawy dyskursów krytycznych do analizy zjawisk
historycznych i współczesnych, łączących zmiany antropologiczne, cywilizacyjne oraz
teoriopoznawcze.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U06
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w różnych sferach kultury z pozycji
krytycznych, do tworzenia języków pozwalających na uprawianie humanistyki
zaangażowanej społecznie oraz świadomej konieczności teoretycznego ugruntowania.

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

UTOPIA, AWANGARDA, POLITYKA. GENEALOGIE UTOPII: urzeczywistnienie prawdy,
obietnica historii (Morus, Bacon, Rousseau). Socjalizm utopijny a socjalizm naukowy
(Marks). Nowoczesność, utopia, ideologia (Weber, Mannheim, Bloch). KOMUNIZM:
od utopii do „obietnicy”. Marksizm i leninowska korekta: idea awangardy proletariatu.
Projekt komunistyczny i techniki „gry w utopię”. Całościowa krytyka utopizmu
komunistycznego: konserwatywna (Aron, Furet) i progresywna (Marcuse, Bauman). O
nieodzowności utopii dziś (Badiou, Žižek). AN-ARCHIA. Nieposłuszeństwo obywatelskie
(Thoreau, Arendt). Anarchizm i jego utopie: indywidualizm, kolektywizm, komunizm
(Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin). Problem wolności jednostki, natury ludzkiej
i legitymizacji państwa. An-archiczność sztuki i demokracji (Nancy, Rancière).
AWANGARDA i zmiana społeczna. Instytucjonalne teorie awangardy. Socjologia
awangardy. Gry polityczne sztuki awangardowej: casus futuryzmu włoskiego
i polskiego. Aporie zaangażowania: filozofia surrealizmu. Gest anarchiczny - casus
dadaizmu: antysztuka, aktywny nihilizm, neokynizm (Sloterdijk). Społeczeństwo
spektaklu i praktyka sytuacjonizmu (Debord). Utopia awangardowa i polityka w dobie
postmodernizmu (Lyotard, Jameson). PRZEWARTOŚCIOWANIA. Równoległe
nowoczesności – Toulmin. Rewolucja estetyczna i rewolucja polityczna – Rancière.
Widma Marksa – Derrida. Wspólnota przyszłości – Agamben. Perspektywa
witalistyczna – Negri i Hardt.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Zdanie egzaminu sprawdzającego znajomość wszystkich zagadnień,
tematów i lektur omawianych podczas wykładu.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wprowadzenie do studiów nad kulturą
wizualną

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

konwersatorium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczący w zajęciach znają podstawowe teorie badań kulturowych. Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest
obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
- poszerzenie wiedzy z zakresu teorii badań kulturowych - poszerzenie wiedzy o zjawiskach wizualnych
w wymiarze społecznym i kulturowym - zaznajomienie studentów z wybranymi zjawiskami z obszaru sztuki
nowoczesnej - pogłębienie umiejętności badań obiektów wizualnych - zaznajomienie studentów z technikami
badania wizualnych aspektów w obrębie literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu



Sylabusy 49 / 224

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Uczestnicy kursu budują pogłębioną wiedzę na temat kultury wizualnej, nowych
nurtów badawczych w humanistyce XX wieku, interdyscyplinarnych powiązań
w obrębie zjawisk i metod analizy kultury

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Uczestniczący w kursie potrafią pisemnie i ustnie analizować zjawiska wizualne,
stosując zaawansowane metody badawcze PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Uczestniczący w kursie są gotowi do pogłębionej krytycznej analizy zjawisk
społecznych i kulturowych powiązanych ze sferą wizualną PAK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studia nad kulturą wizualną oferują obecnie rozbudowany zestaw narzędzi do analizy
i interpretacji zjawisk wizualnych, w tym także takich, które występują w obszarze
literatury. Celem spotkań będzie zaznajomienie uczestników z dostępnym słownikiem
teoretycznym i metodami analitycznymi oraz wykorzystanie tej wiedzy
do problematyzowania przykładów sztuki nowoczesnej (filmów, prac wideo, tekstów
literackich), jak i zjawisk codziennych/kultury popularnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na ponad 50% wykładów

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Obecność na 75% zajęć, aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie trzech krótkich prac pisemnych komentujących
lektury, zdanie egzaminu

Bilans punktów ECTS
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Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 25

Przygotowanie prac pisemnych 5

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę egzamin pisemny / ustny zaliczenie

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Główne problemy estetyki współczesnej

Nazwa przedmiotu
Główne problemy estetyki współczesnej

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury i różnoodmianowych elementów języka
w działalności tekstotwórczej, a także przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury
i różnoodmianowych elementów języka w działalności tekstotwórczej, a także wypracowanie kompetencji
rozwijania tych zdolności u uczniów

C2 Doskonalenie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw
naukowych, prezentacji, referatów, a także wykorzystywania wniosków w praktyce edukacyjnej.

C3 Nauczenie korzystania z elektronicznych narzędzi, urządzeń, programów, korpusów, baz danych, w tym
szczególnie multimedialnych aplikacji edukacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 studentka/student posiada wiedzę na temat rozwoju sztuki współczesnej, jej kierunków
oraz głównych przedstawicieli.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W06

W2 studentka/student posiada wiedzę na temat wartości w sztuce współczesnej i kryteriów
jej oceny.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W04

W3 studentka/student orientuje się w pozaartystycznych źródłach i różnego rodzaju
genezie dla powstawania sztuki współczesnej. PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
studentka/student potrafi oceniać sztukę współczesną, akceptować jej różnorodną
formę, rozpoznawać nurty artystyczne, w tym sensie świadomie uczestniczyć w świecie
sztuki.

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U07

U2 studentka/student potrafi wyrażać krytykę i interpretować dzieła sztuki XX i XXI wieku. PAK_K2_U03,
PAK_K2_U06

U3 studentka/student potrafi działać w świecie sztuki poprzez różnego rodzaju instytucje. PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
studentka/student jest gotowa/y do wyrażania opinii i nawiązywania kontaktów
w świecie sztuki z artystkami/artystami i krytyczkami/krytykami na temat rodzajów
i wartości współczesnych dzieł sztuki.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

K2 studentka/student jest przygotowana/y do podejmowania współpracy międzynarodowej
w zakresie przygotowywania wystaw i promocji sztuki.

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

K3 studentka/student jest przygotowany do podjęcia pracy w czasopismach, jak i innych
mediach zajmujących się sztuką współczesną.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sytuacja estetyczna – aspekty estetyki na tle przemian sztuki XX i XXI wieku. W3, U1

2. Tradycyjne versus awangardowe kryteria interpretacji sztuki. W2, K3

3. Prosceniczny i interaktywny odbiór sztuki. W3, U1

4. Kierunki w sztuce awangardowej i neoawangardowej. W2, U3

5. Od ready made do minimal art. W2, K3

6. Współczesna historia Las Meninas – od Diego Velazquez’a do Pabla Picassa. W1, K3

7. Sztuka pod wpływem techniki i kultury masowej. W3, K1

8. Konceptualny wymiar sztuki – od piękna do znaczenia. W1, K2

9. Świat sztuki i Instytucjonalna definicja sztuki. U3, K3

10. Sztuka akcji – Performance Art. W2, K2

11. Sztuka zaangażowana – krytycyzm lat 90. W3, K1

12. Estetyka cyfrowa – rodzaje i własności Sztuki Nowych Mediów. W1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja przygotowanie eseju i prezentacji odnoszących się do tematyki zajęć
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x

U1 x

U2 x x

U3 x x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury polskiej po 1989 roku-
ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Historia literatury polskiej po 1989 roku-ćwiczenia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.00

konwersatorium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowe uczestnictwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ważnymi zjawiskami i dziełami literackimi ostatniego trzydziestolecia.
Zostaną one przedstawione w kontekście zachodzących w tym czasie przemian politycznych, rynkowych
i kulturowych, z uwzględnieniem zarówno specyfiki polskiej kultury współczesnej jak i zjawisk globalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze zjawiska literackie i utwory literatury polskiej po roku 1989 PAK_K2_W01, PAK_K2_W05

W2 filozoficzne, kulturowe i ekonomiczne podstawy przemian twórczości artystycznej
ostatniego trzydziestolecia.

PAK_K2_W01, PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować poszczególne zjawiska i  teksty literackie i postrzegać je
w kontekście całej współczesnej kultury. PAK_K2_U01

U2 wskazać i uzasadnić przemiany języka artystycznego w literaturze polskiej XX
i XXI wieku. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dojrzałego formułowania sądów związanych z oceną poszczególnych zjawisk
i dzieł literackich i ich związków z najważniejszymi problemami współczesności. PAK_K2_K01, PAK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kursu z Literatury polskiej po  1989 roku student przygotowuje do egzaminu zagadnienia tematyczne, w ramach których obowiązuje go
znajomość tekstów i opracowań oraz wybranych utworów. Te zagadnienia, zostaną omówione w czasie zajęć w oparciu o konkretne teksty literackie
i krytycznoliterackie z listy lektur obowiązkowych i/lub uzupełniających. Wyboru zagadnień i tekstów dokonują prowadzący poszczególne grupy
ćwiczeniowe. KONTEKSTY LITERATURY I UWARUNKOWANIA ŻYCIA LITERACKIEGO PO ROKU 1989: Czasy przełomu; Rynkowe i medialne uwarunkowania
literatury; Życie literackie po roku 1989 (czasopisma, nagrody literackie, instytucje, obiegi literatury); Powrót zaangażowania; ZAGADNIENIA
LITERACKIE: Poezja kręgu „bruLionu”; Poezja roczników siedemdziesiątych; Klasycyzm w poezji po roku ’89; Poezja hermetyczna; Starzy Mistrzowie
w poezji; Literatura zaangażowana; Literackie nostalgie; ”Nowy prowincjonalizm”; „Kobiety i duch inności” – feminizm i literatura feministyczna po 1989
roku; Literatura postmodernistyczna; Doświadczenie historii w literaturze po roku ’89; Proza niefikcjonalna; Fantastyka w literaturze; Literatura wobec
Inności; Literatura popularna; Dramat i teatr po roku ’89; TWÓRCZOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH PISARZY TRZYDZIESTOLECIA

W1, W2, U1, U2, K1

2.

KONTEKSTY LITERATURY I UWARUNKOWANIA ŻYCIA LITERACKIEGO PO ROKU 1989 (obowiązuje znajomość tekstów i opracowań) 1. CZASY PRZEŁOMU
Obowiązkowo: Janusz Sławiński, Zanik centrali. „Kresy” 1994, nr 2 (18) (przedruk [w: ] tegoż, Prace wybrane. T. 5: Przypadki poezji. Kraków 2001, s.
335–339). Jerzy Jarzębski, Apetyt na Przemianę oraz Metamorfozy kanonu [w:] tegoż, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1998,
s. 5–12 oraz 26–33. Opracowania: P. Czapliński, P. Śliwiński, Przełom: warunki, oznaki, omamy [w:] Historia literatury 1976–1998: przewodnik po prozie
i poezji, Kraków 1999, s. 208–238. Teksty uzupełniające: Marcin Pietrzak, Przełom czy ciągłość: 1989 [w:] Literatura polska 1990–2000, pod red. T.
Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1, s. 11–28. Jan Błoński, Rok 1989 jest dla literatury tak samo ważny jak 1918, „NaGłos” 1990, nr 1, s. 60–61. M.
Hopfinger, Literatura między sztuką a komunikacją [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego.
Warszawa 2013, s. 7-29. 2. RYNKOWE I MEDIALNE UWARUNKOWANIA LITERATURY Obowiązkowo: Maria Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] tejże, „Czy
będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa 1996, s. 5–23. Czesław Miłosz, Życie na wyspach [w:] tegoż, Życie na wyspach. Kraków 1998, s. 82–93.
Kinga Dunin, Normalka [w:] Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003,
s. 92–99 (pierwodruk: „Megaron”, dod. do „Kurier Czytelniczy”, nr 65/2000). Opracowania: Przemysław Czapliński, Opowieść o potrójnym wybuchu oraz
Nieruchomienie centrum [w:] tegoż, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 2007, s. 5–16 oraz 181–200. Dariusz Nowacki, Spełnienia
wyższego rzędu. O spotkaniach literatury z medialnością i pragnieniach pisarzy [w:] tegoż, Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce
(2001–2010). Katowice 2011, s. 116–159. T. Warczok, A. Palęcka, P. Marecki, Pole literackie w Polsce po 1989 roku [W:] Literatura polska po 1989 roku
w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań Kraków 2014, s. 91-160. Teksty uzupełniające: Przemysław Czapliński, Literatura jest gdzie indziej
[w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 95–125. Dariusz Nowacki,
Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. [w:] tegoż, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999, s. 14–37 3.
ŻYCIE LITERACKIE PO ROKU 1989 (czasopisma, nagrody literackie, instytucje, obiegi literatury) Teksty: Przemysław Czapliński, Inwolucja [w:] tegoż,
Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 2007, s. 17–46. Przemysław Czapliński, Gry w prestiż. Przedmowa [w:] J.F. English, Ekonomia
prestiżu. Warszawa 2013, s. 7–24. Przemysław Czapliński, Niezależność (O dziedzictwie „bruLionu”) [w:] tegoż, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze
lat 90. Kraków 2002, s. 43–59. Teksty uzupełniające: Aleksandra Polewczyk, Planeta „brulion” [w:] tejże, Na początku był „brulion”. O modelach kultury
i poezji roczników sześćdziesiątych. Kraków 2017, s. 15–42. Maciej Maryl, Życie literackie w internecie. Jak konceptualizować? Jak badać? oraz Wandale
i luddyści. Literatura wobec nowych technologii komunikacyjnych [w:] tegoż, _życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian
technologicznych. Warszawa 2015, s. 95–134. Piotr Marecki, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku. Kraków 2005
[wybrane czasopisma]. Opracowania Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań red. G. Jankowicz, P. Marecki, A.
Pałecka, J. Sowa, T. Warczok, Kraków 2014 Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński,
Kraków 2014. 4. POWRÓT ZAANGAŻOWANIA Teksty: Przemysław Czapliński, Polityka literatury, czyli pokazywanie języka [w:] Polityka literatury.
Przewodnik krytyki politycznej. Warszawa 2009, s. 5–39. Igor Stokfiszewski, Zwrot polityczny (zamiast wstępu) oraz Zwrot polityczny [w:] tegoż, Zwrot
polityczny. Warszawa 2009, s. 5–11, 25–35. Opracowania: Dorota Kozicka, Co to znaczy dzisiaj być polskim krytykiem? „Wielogłos” 2011, nr 1, s. 47–57.
Teksty uzupełniające: Piotr Marecki, Jan Sowa, Frustracja. Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie, Kraków 2001. Paweł Mościcki, Zaangażowanie
i autonomia teatru [w:] tegoż, Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej. Warszawa 2008. Polityka literatury. Przewodnik Krytyki Politycznej, pod red.
K. Dunin, Warszawa 2009.

W1, W2, U1, U2, K1
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3.

ZAGADNIENIA LITERACKIE (obowiązuje znajomość tekstów i opracowań) 1. POEZJA KRĘGU „BRULIONU” Wybrane teksty poetyckie Opracowania: Marian
Stala, Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli. „Teksty Drugie” 1990, nr 1 (przedruk w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997, s.
145–163). Joanna Orska, Co to jest o’haryzm – próba krytycznej rewizji pojęcia. „Kresy” 1998, nr 3 (35), s. 44–56. Teksty uzupełniające: Joanna Orska,
Mit prywatności. Liryczne narracje lat 90. [w:] Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006, s. 23–36. 2. POEZJA
ROCZNIKÓW SIEDEMDZIESIĄTYCH Wybrane teksty poetyckie Teksty: Karol Maliszewski, Honet i inni. „Roczniki 70-te” w dwudziestą rocznicę literackiego
zaistnienia [w:] tegoż, Wolność czytania. Mikołów 2015, s. 245–258. Czy coś się zaczyna? Z Marianem Stalą o zjawisku najmłodszej polskiej poezji
rozmawia Piotr Marecki [w:] Piotr Marecki, Igor Stokfiszewski, Michał Witkowski, Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych. Kraków 2002, s. 509–517.
Teksty uzupełniające: Tomasz Cieślak, Poezja neolingwistów warszawskich [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, pod red. T. Cieślaka, K.
Pietrych. Łódź 2009, s. 175–186. Karol Maliszewski, Roczniki siedemdziesiąte. Moje kalendarium. „Topos” 2003, nr 1/3 s. 7–14. Tekstylia. O „rocznikach
siedemdziesiątych, pod red. P. Mareckiego, I. Stokfiszewskiego i M. Witkowskiego (2002); tu m.in. Wszyscyśmy z White’a, s. 7–12. 3. KLASYCYZM W
POEZJI PO ROKU ‘89 Wybrane teksty poetyckie Teksty: Karol Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy [w:] tegoż, Nasi klasycyści, nasi
barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. Bydgoszcz 1999, s. 85–93. Opracowania: Piotr Śliwiński, Klasycyzm i hermeneutyka upadku oraz Klasycyzm
po modernizmie [w:] tegoż, Horror poeticus. Wrocław 2012, s. 18–33. Teksty uzupełniające: Krzysztof Koehler, Wojciech Wencel, czyli o wierszowaniu
ocalającym. „Fronda” 1997, nr 8, s. 18–27. 4. POEZJA HERMETYCZNA Wybrane teksty poetyckie Teksty: Czesław Miłosz, Przeciw poezji niezrozumiałej.
„Tygodnik Powszechny”, nr 21; „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 151–162 [z dołączonym Postscriptum autora, s. 163– 176;
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/302/?idno=7863]; przedruk w: tegoż, Życie na wyspach, Kraków 1997, s. 94–107. Bohdan Zadura, Daj mu tam,
gdzie go nie ma, czyli języki obce poezji [w:] tegoż, Szkice, recenzje, felietony, t. 1. Wrocław 2007, s. 187–195. Andrzej Sosnowski, „Apel poległych” (o
poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce), „Kresy”, nr 16; przedruk w: tegoż, Najryzykowniej. Wrocław 2007, s. 17–29. Jacek Podsiadło, Daj mi tam,
gdzie mogę dobiec. „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 24, http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/podsiadlo.html. Opracowania: Dorota Kozicka, Poezja
w klinczu (z)rozumienia. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 26, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/5066. Teksty
uzupełniające: Jacek Gutorow, O poezji niezrozumiałej. „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 35 http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/gutorow.html. Piotr
Sommer, Nowy Jork jak włostowicki cmentarz (o nowych wierszach Bohdana Zadury) [w:] tegoż, Smak detalu i inne ogólniki. Poznań 2015. 5. STARZY
MISTRZOWIE W POEZJI Wybrane tomy poetyckie Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka
Rymkiewicza [na egzaminie obowiązuje znajomość co najmniej jednego, opublikowanego po 1989 roku, tomu każdego z tych poetów] Opracowania:
Andrzej Skrendo, Starzy poeci i nowa rzeczywistość – Miłosz i nie tylko [w:] tegoż, Poezja modernizmu. Kraków 2005, s. 219-229. Teksty uzupełniające:
Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Lekcja Starych Mistrzów” [w:] Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 2000, s.
320–343. Anna Legeżyńska, Jeśli nie klasycyzm, to co? Próba rozpoznania jednej z odmian świadomości poetyckiej po 1989 roku [w:] Nowa poezja
polska, pod red. T. Cieślaka, K. Pietrych. Kraków 2009, s. 53–64. Wojciech Ligęza, Niezgoda na frywolność form. Poezja mistrzów w czasach wielkiej
zmiany[w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, pod red. G. Matuszek. Kraków 2005, s. 77–99. Marian Stala, O porządkowaniu poezji po roku 1989.
„Nowa Dekada Krakowska” 2016, nr 6, s. 6–13 (z głosami w dyskusji: A. Skrendo, A. Świeściak). 6. LITERATURA ZAANGAŻOWANA Wybrane teksty
poetyckie i prozatorskie Opracowania: Dariusz Nowacki, Kłopotliwa polityczność. Z doświadczeń prozy i krytyki po 2001 roku [w:] tegoż, Kto im dał
skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katowice 2011, s. 75–116. Piotr Śliwiński, Polityczna, niepartyjna [w:] tegoż, Horror poeticus.
Szkice, notatki. Wrocław 2012, s. 34–43. Teksty uzupełniające: Aleksander Fiut, W obliczu inwazji świata fast-foodów [w:] tegoż, Spotkania z Innym.
Kraków 2006. Piotr Marecki, Literatura wobec konsumpcji [w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, pod red. G. Matuszek. Kraków 2005, s. 169–181.
Krzysztof Hoffmann, Zaangażowanie Szczepana Kopyta [w:] Tajne Bankiety, pod red. P. Kaczmarskiego, M. Koronkiewicz, P. Mackiewicza, J. Orskiej, J.
Skurtysa. Poznań 2014 s. 60–70. Kinga Dunin, Polityka literatury [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T.
Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 238–253. 7. LITERACKIE NOSTALGIE Literatura „małych ojczyzn” i ”Nowy prowincjonalizm” Wybrane lektury [lektury
obowiązkowe do egzaminu: Stefan Chwin, Hanemann; Wiesław Myśliwski, Widnokrąg] Opracowania: Przemysław Czapliński, Mapa, córka nostalgii [w:]
tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 105–128 (inna wersja: Literatura małych ojczyzn – koniec
i początek [w:] Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, pod red. A. Lama, T. Wroczyńskiego. Warszawa 2002, s. 110–127). Teksty uzupełniające:
Przemysław Czapliński, O kruchości istnienia [w:] tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 192–219.
Bartosz Dąbrowski, Postpamięć i trauma. Myśleć inaczej o literaturze „małych ojczyzn” (Na przykładzie powieści Pawła Huellego i Stefana Chwina) [w:]
Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 209–223. Dariusz Nowacki, Nowa fala
literatury wiejskiej? Świetne książki Muszyńskiego i Płazy
http://wyborcza.pl/1,75410,19198625,nowa-fala-literatury-wiejskiej-swietne-ksiazki-muszynskiego.html 8. „KOBIETY I DUCH INNOŚCI” – FEMINIZM I
LITERATURA FEMINISTYCZNA PO 1989 ROKU Wybrane lektury [lektury obowiązkowe do egzaminu: Izabela Filipiak, Absolutna amnezja; Olga Tokarczuk,
Dom dzienny, dom nocny] Opracowania: Monika Świerkosz, Genealogie tradycji kobiecej [w:] tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi
Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014 (obowiązkowe fragm.: s. 19–44 oraz 63–97). Teksty uzupełniające: Agnieszka
Gajewska, „Nie ma się czego trzymać” najnowsza polska literatura feministyczna wobec mitu założycielskiego [w:] Nowe dwudziestolecie. Rozpoznania.
Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 298–313. Inga Iwasiów, Płeć i czytanie [w:] tejże, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj.
Kraków 2002, s. 7-57. Agnieszka Mrozik, Rozstać się z Pol(s)ką. O kobiecym doświadczeniu (e/i)migracyjnym w prozie Polek po 1989 roku (fragm.) [w:]
tejże, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012, s. 61–91. 9. LITERATURA POSTMODERNISTYCZNA
Wybrane lektury [lektury obowiązkowe do egzaminu: Marek Bieńczyk, Tworki; Magdalena Tulli, W czerwieni lub Skaza lub Tryby ] Opracowania:
Krzysztof Uniłowski, 1989 – inicjacja postmodernizmu [w:] Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku
1918, pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 143–151. Krzysztof Uniłowski, Zaangażowani i ponowocześni [w:] tegoż, Kup Pan
książkę. Szkice i recenzje. Katowice 2008, s. 8–27. Tomasz Mizerkiewicz, Wszyscy byliśmy postmodernistami [w:] tegoż, Literatura obecna. Szkice
o najnowszej prozie i krytyce. Kraków 2013, s. 59–67. Teksty uzupełniające: Włodzimierz Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce). „Teksty
Drugie” 1993, nr 1 (przedruk w: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999, s. 21–42). 10. DOŚWIADCZENIE HISTORII W
LITERATURZE PO ROKU ‘89 LITERATURA WOBEC ZAGŁADY Wybrane lektury [lektura obowiązkowa do egzaminu: Marek Bieńczyk, Tworki] Opracowania:
Przemysław Czapliński, Zagłada i profanacje, „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 199–213.
http://rcin.org.pl/Content/50253/WA248_66387_P-I-2524_czaplinski-zaglada.pdf Teksty uzupełniające: Marta Cuber, Od stosowności do dosadności.
Wokół przemian polskojęzycznej prozy o Zagładzie w latach 1989–2009 [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy,
pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 188–208. PRL W LITERATURZE PO ROKU ‘89 Wybrane lektury Opracowania: Przemysław Czapliński, PRL
i oczyszczanie nowoczesności [w:] tegoż, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009, s. 106–144. Dariusz
Nowacki, Ludowa nie chce spać. Polska proza pierwszej dekady wobec PRL-u [w:] tegoż, Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce
(2001–2010). Katowice 2011, s. 12–74. 11. PROZA NIEFIKCJONALNA Wybrane lektury Opracowania: Zygmunt Ziątek, Reportaż jako literatura [w:] Obraz
literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458. Żaneta Nalewajk, Czas
próby? Polski esej po 1989 roku. Przegląd tematów, form, stylów [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod
red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 366–389. U. Glensk, O estetyce literatury faktu [w:] Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu, Kraków 2012 12.
FANTASTYKA W LITERATURZE Wybrane lektury Opracowania: Jerzy Jarzębski, Fantastyka i pesymizm [w:] tegoż, Proza: wykroje i wzory. Kraków 2016, s.
211–229. Dorota Kozicka, Fantastyczni pisarze, czyli o tym jak pisarze fantastyczni podbijają polska literaturę. „Wielogłos” 2013, nr 4, s. 105–115.
file:///C:/Users/dk/Downloads/Prev%201-Wieloglos%204%20(2013).pdf Teksty uzupełniające: Anna Sobolewska, Fantastyka między cybernetyką
a polityką. Mity polskiej fantastyki [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s.
155–189. 13. LITERATURA WOBEC INNOŚCI Wybrane lektury [lektura obowiązkowa do egzaminu: Michał Witkowski, Lubiewo] Opracowanie: Przemysław
Czapliński, Nasi odmieńcy [w:] Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 277–368. Teksty uzupełniające:
Błażej Warkocki, Skradziony list, czyli homoseksualność wobec kanonu [w:] Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007, s.
181–196. 14. LITERATURA POPULARNA Teksty: Jerzy Jarzębski, Zmieszane gatunki, zmieszane obiegi [w:] tegoż, Proza: wykroje i wzory. Kraków 2016, s.
297–305. Teksty uzupełniające: Anna Martuszewska, „Ta trzecia”: problemy literatury popularnej. Gdańsk 1997. Agnieszka Fulińska, Dlaczego literatura
popularna jest popularna? „Teksty Drugie” 2003, s. 55–66. http://rcin.org.pl/Content/53850/WA248_70220_P-I-2524_fulinska-dlaczego.pdf Marek
Krajewski, Kultura popularna jako kultura dominująca [w:] Kultury kultury popularnej. Poznań 2005, s.15–104. 15. DRAMAT I TEATR PO ROKU ’89
Wybrany dramat z antologii Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku, wybór, wstęp i oprac. J. Kopciński, t. I. Warszawa 2012, t. II. Warszawa 2013.
Teksty: Piotr Gruszczyński, Młodsi, zdolniejsi [w:] tegoż, Ojcobójcy: młodsi zdolniejsi w teatrze polskim. Warszawa 2003, s. 17–27. Teksty uzupełniające:
Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990–2005, pod red. T. Platy. Izabelin 2006. Katarzyna Fazan, Tandeta w złym czy dobrym
gatunku? Antyestetyka w polskim teatrze 20-lecia [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, pod red. D. Jarząbek, M. Kościelniaka, G. Niziołka. Kraków 2010.
Roman Pawłowski, Zeittheater. Reaktywacja. „Notatnik Teatralny” 2011, nr 64–65.

W1, W2, U1, U2, K1
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4.

III . TWÓRCZOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PISARZY OBOWIĄZKOWO: POEZJA (obowiązuje znajomość wierszy przynajmniej z jednego tomu każdego autora) 1.
STANISŁAW BARAŃCZAK Podróż zimowa (1994); Chirurgiczna precyzja (1998) [lub z wyboru: Wiersze zebrane (2007)] Lektury pomocnicze: Krzysztof
Biedrzycki, Przywracanie porządku [w:] tegoż, Wariacje metafizyczne: szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie, Kraków, 2007, s. 73–86. Jacek Gutorow,
Forma protestu (Stanisław Barańczak) [w:] tegoż, Niepodległość głosu: szkice o poezji polskiej po roku 1968. Kraków 2003, s. 25–36. 2. DAREK FOKS
Mer Betlejem (2003), Co robi łączniczka (2005 – wspólnie ze Zbigniewem Liberą); Przecena map (2005); Ustalenia z Maastricht (2006), Rozmowy
z głuchym psem (2013); Tablet tety (2015) Lektury pomocnicze: Anna Kałuża, Cień wielkiego czarnoksiężnika [w:] tejże, Wielkie wygrane. Wspólne
sprawy poezji, krytyki i estetyki. Mikołów 2011, s. 40–55. Izabela Kowalczyk, Krzywe zwierciadła historii („Co robi łączniczka”) [w:] tejże, Podróż
do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii polskiej w polskiej sztuce krytycznej. Warszawa 2010, s. 357–398. 3. CZESŁAW MIŁOSZ Dalsze okolice
(1991); Na brzegu rzeki (1994); To (2000); Druga przestrzeń (2002) Lektury pomocnicze: Marian Stala, Natrafiłem na to. Na marginesie tomu wierszy
Czesława Miłosza „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 40 (przedruk w: tegoż, Trzy nieskończoności. Kraków 2001, s. 240–249). Piotr Śliwiński, Miłosz (zm.
2004): Obecność [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 119–125. 4. TADEUSZ RÓŻEWICZ Płaskorzeźba (1991);
zawsze fragment (1996); zawsze fragment. recycling (1998); Matka odchodzi (1999); nożyk profesora (2001); szara strefa (2002); Wyjście (2005); Kup
kota w worku (2008) [lub w wyboru wierszy Poezja 3 i 4 (2006)] Lektury pomocnicze: Anna Kałuża, Różewicz i poeci „innych” końców poezji (Andrzej
Sosnowski i Darek Foks) [w:] tejże, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 255–270. Tomasz Kunz, „Podstępny senior nihilista”:
o późnej twórczości Tadeusza Różewicza, „Ruch Literacki” 2007 nr 3, s. 317 – 333. Andrzej Skrendo, Twórczość Tadeusza Różewicza w zarysie [w:]
tegoż, Przodem Różewicz. Warszawa 2012. 5. TOMASZ RÓŻYCKI Anima (1999); Świat i Antyświat (2003); Dwanaście stacji (2005); Kolonie (2006);
Księga obrotów (2010); Litery (2016) Lektury pomocnicze: Alina Świeściak, Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5–6 (przedruk w: tejże:
Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej 2001–2010. Mikołów 2010, s.114–118). Piotr Śliwiński, Różycki i inni. Na chwilę razem [w:]
tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 285–290. 6. JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ Moje dzieło pośmiertne (1993);
Zachód słońca w Milanówku (2002); Do widzenia gawrony (2006) [lub wybór wierszy Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1963–2002 (2003)] Lektury
pomocnicze: Adam Poprawa, Jest Rymkiewicz, ale czy jest klasycyzm ? „Polonistyka” 2000, nr 2, s. 79–82. Maciej Urbanowski, Rymkiewicz, czyli uparte
wzywanie Polaków do istnienia [w:] tegoż, Romans z Polską. O literaturze współczesnej. Kraków 2014, s. 42–46. 7. MARCIN ŚWIETLICKI Zimne kraje
(1992); Schizma (1994); Zimne kraje 2 (1995); Trzecia połowa (1996); Pieśni profana (1998); Czynny do odwołania (2001); Nieczynny (2003); Muzyka
środka (2006); Niskie pobudki (2009); Jeden (2013); Delta Dietla (2015); Drobna zmiana (2016) [lub wybór wierszy: Nieoczywiste (2007); wszystko
także w zbiorze Wiersze (2011)] Lektury pomocnicze: Mistrz świata, red. Piotr Śliwiński, Poznań 2011 [tu m.in. Jarosław Fazan, „Całkiem / anonimowa
historia, tu nikogo nie ma…”. Poezja Marcina Świetlickiego jako gra z nieobecnością, s. 19–28]. Tomasz Kunz, Pieśni miłości i doświadczenia. „Nowa
Dekada Krakowska” 2016, nr 3, s. 134–140. Marian Stala, Jedzenie hamburgerów. O jednym wierszu Marcina Świetlickiego [w:] tegoż, Druga strona.
Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997, s. 205–209. 8. ANDRZEJ SOSNOWSKI Życie na Korei (1992); Sezon na Helu (1994); Konwój. Opera (1999);
Zoom (2000); Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi (2005); Po tęczy (2007); Poems (2010); Sylwetki i cienie (2012); Dom ran (2015); Trawers (2017) [lub
z wyboru wierszy: Dożynki. 1987–2003 (2006); Pozytywki i marienbadki (1987–2007) (2009)] Lektury pomocnicze: Jacek Gutorow, Mutacja [w:] tegoż,
Księga zakładek. Wrocław 2011, s. 177–195. Kacper Bartczak, Stany sieci – sygnał od Sosnowskiego [w:] tegoż, Świat nie scalony. Wrocław 2009, s.
181–190. 9. EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI Nenia i inne wiersze (1990); Peregrynarz (1992); Liber mortuorum (1997); Przewodnik dla bezdomnych
niezależnie od miejsca zamieszkania (2000); Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało (2003); Przyczynek do nauki o nieistnieniu (2003);
Dzieje rodzin polskich (2005); Piosenka o zależnościach i uzależnieniach (2008); Imię i znamię (2011); Kochanka Norwida (2014); Nie dam ci siebie
w żadnej postaci (2016) [lub z wyborów wierszy Kamień pełen pokarmu. Księga wierszy z lat 1987–1999 (1999); albo wydania zbiorowe: Poezja jako
miejsce na ziemi: 1988–2003 (2006); Oddam wiersze w dobre ręce (1988–2010) (2010)] Lektury pomocnicze: Piotr Śliwiński, O stałości rzeczy, których
nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 245–257.
Alina Świeściak, Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki [w:] tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181.
Tomasz Cieślak-Sokołowski, Krajobrazy dźwiękowe wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego w: Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza
Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego. Poznań 2012, s. 165–178. PROZA (obowiązuje znajomość przynajmniej jednego tekstu każdego autora)
1. MAREK BIEŃCZYK Terminal (1994); Tworki (1999) Lektury pomocnicze: Maciej Płaza, Tekst doświadczenia, doświadczenie tekstu – narracje Marka
Bieńczyka [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, pod red. H. Gosk, A. Zieniewicza. Warszawa 2007, s. 219–239. 2.
JACEK DUKAJ Perfekcyjna niedoskonałość (2004); Lód (2007); Science fiction [w:] Science fiction (2011) Lektury pomocnicze: Paweł Majewski, Błędni
rycerze umysłu. O pisarstwie Jacka Dukaja [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, pod red. J. Jarzębskiego, J. Momro.
Kraków 2011, s. 485–510. 3. DOROTA MASŁOWSKA Wojna polsko-ruska (2002); Paw królowej (2006); Kochanie, zabiłam nasze koty (2012) Lektury
pomocnicze: Zofia Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości [w:] tejże, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej. Kraków 2003, s. 331–348. 4.
JERZY PILCH Spis cudzołożnic (1993); Inne rozkosze (1995); Pod Mocnym Aniołem (2001); Moje pierwsze samobójstwo (2006), Dziennik (2012, 2013);
Wiele demonów (2013) Lektury pomocnicze: Arkadiusz Luboń, Futbol i kaznodziejstwo. O pisarstwie Jerzego Pilcha [w:] Skład osobowy. Szkice
o prozaikach współczesnych. Część 1, pod red. A. Nęckiej, D. Nowackiego, J. Pasterskiej, Katowice 2014, s. 309 -357. 5. ANDRZEJ STASIUK Opowieści
galicyjskie (1995); Dukla (1997); Jadąc do Babadag (2004); Grochów (2012), Wschód (2014) Lektury pomocnicze: Przemysław Rojek, „Coś musi zostać
odrzucone, by to, co pozostało, zyskało na znaczeniu”. Prozy środkowoeuropejskie Andrzeja Stasiuka – zatrata i odzysk [w:] Ćwiczenia z rozpaczy.
Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, pod red. J. Jarzębskiego, J. Momro. Kraków 2011, s. 409–460. 6. OLGA TOKARCZUK Dom dzienny, dom nocny
(1998); Bieguni (2007); Księgi Jakubowe (2014) Lektury pomocnicze: Monika Świerkosz, Proza Olgi Tokarczuk [w:] tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza
Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014, s. 198–282. 7. MAGDALENA TULLI W czerwieni (1998); Tryby
(2003); Skaza (2006), Szum Lektury pomocnicze: Ewa Wiegandt, Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli [w:] Nowe dwudziestolecie. Szkice
o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989–2009. Poznań 2011, s. 81–83 (lub tejże: Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku. Poznań
2010, s. 231–242). Marek Zaleski, Niczym mydło w grze w scrabble. „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 33–47. 8. MICHAŁ WITKOWSKI Lubiewo (2005),
Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (2007) Lektury pomocnicze: Wojciech Rusinek, Estetyka i rozkład. O świecie przedstawionym Michała
Witkowskiego. „FA-art” 2008, nr 2/3, s. 180–189 (przedruk w: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Część 1, pod red. A. Nęckiej, D.
Nowackiego, J. Pasterskiej. Katowice 2014, s. 583–604).

W1, W2, U1, U2, K1

5.
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE: PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA podane w "literaturze dodatkowej" POEZJA (do wyboru 4 tomiki różnych autorów z "literatury
dodatkowej" ) PROZA (do wyboru 4 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej") ESEISTYKA (do wyboru 2 pozycje różnych autorów z "literatury
dodatkowej") KRYTYKA (do wyboru 2 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")

W1, W2, U1, U2, K1

6.
LITERATURA NAJNOWSZA W INTERNECIE – polecane portale (wymagane jest ogólne rozeznanie na temat obecności literatury w tym medium):
http://www.artpapier.com/ http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/ https://culture.pl/pl http://czaskultury.pl/ https://www.dwutygodnik.com/
http://frondalux.pl/ http://www.ha.art.pl/projekty.html https://kontent.net.pl/ https://krytykapolityczna.pl/ https://magazynszum.pl/
http://malyformat.com/ http://www.miesiecznik.znak.com.pl/ http://o.pl/ http://www.rozswietlamykulture.pl/ http://popmoderna.pl/

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i aktywność podczas
zajęć (zaangażowanie w dyskusje) oraz zaliczenie kolokwium na koniec
semestru.
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Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzamin
ustny,
zaliczenie na
ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i aktywność podczas zajęć
(zaangażowanie w dyskusje) oraz zaliczenie kolokwium na koniec semestru.
Cały kurs kończy się egzaminem, obejmującym materiał z obu semestrów,
zgodnie z informacjami dotyczącymi zagadnień, lektur i opracowań
obowiązkowych do egzaminu.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.00

konwersatorium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student polonistyki antropologiczno-kulturowej powinien wybrać seminarium literaturoznawcze lub językoznawcze.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat wybranych zagadnień z literatury polskiej
i powszechnej, językoznawstwa oraz wiedzy o języku polskim.

C2 Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat współczesnych nurtów i tendencji w naukach
humanistycznych.

C3 Pogłębienie umiejętności samodzielnej i twórczej interpretacji dzieł literackich i innych rodzajów sztuk.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 fakty, zjawiska, problemy, zagadnienia i literaturę przedmiotu z zakresu objętego
tematyką pracy magisterskiej

PAK_K2_W01, PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03, PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

W2 teorie i metodologie badawcze z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa PAK_K2_W02, PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

W3
zasady pisania pracy naukowej oraz pojęcia z zakresu prawa autorskiego
i własności intelektualnej, a także etyczne uwarunkowania związane
z odpowiedzialnym korzystaniem z cudzego dorobku naukowego

PAK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie pisać prace naukowe oraz wypowiadać się sprawnie w mowie
i w piśmie

PAK_K2_U01, PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

U2
zbierać materiały do pracy naukowej, korzystając z krajowych i zagranicznych
baz danych, bibliografii i materiałów źródłowych, oraz dokonywać ich krytycznej
oceny weryfikacji

PAK_K2_U03

U3
podejmować wyzwania badawcze, realizować indywidualne i zespołowe
przedsięwzięcia badawcze, podnosić swoje kwalifikacje oraz doskonalić
profesjonalne umiejętności

PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
inicjowania i podejmowania różnorakich wyzwań o charakterze naukowym,
kulturalnym, społecznym i edukacyjnym stawianych humanistom przez
współczesny świat

PAK_K2_K01, PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03, PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05, PAK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium magisterskie przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań
i ujmowania ich przebiegu i wyników w postaci pracy dyplomowej. Obejmuje takie
etapy jak: wybór tematu pracy, sporządzenie konspektu, zgromadzenie
i przestudiowanie literatury przedmiotu, zebranie i analiza materiału, napisanie pracy
dyplomowej. Po napisaniu rozprawy i przyjęciu jej przez promotora student/ka
otrzymuje zaliczenie końcowe, a następnie przystępuje do egzaminu dyplomowego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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2.

Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Temat i treść́ pracy
magisterskiej powinny zawierać się w jednej z dwóch dziedzin: literaturoznawstwa lub
językoznawstwa. 2. Temat pracy magisterskiej musi uzyskać akceptację promotora.
3. Temat pracy magisterskiej może być związany z opracowaną wcześniej przez
studenta pracą licencjacką, pod warunkiem, że zakres tematyczny rozprawy
magisterskiej zostanie w istotnym stopniu poszerzony, prowadząc do osiągnięcia
znacznie bardziej rozwiniętych rezultatów naukowych. 4. Przyjęcie ostatecznej wersji
pracy przez promotora, formalnie wyrażone złożeniem podpisu na wydrukowanym
z systemu APD egzemplarzu tekstu, następuje nie później niż na dwa tygodnie przed
planowanym terminem obrony. 5. Praca magisterska powinna się charakteryzować
większą niż w przypadku pracy licencjackiej samodzielnością, sprawnością
analityczną i interpretacyjną oraz dojrzałością wywodu naukowego. Ponadto powinna:
a/. być rozprawą naukową o charakterze analityczno-interpretacyjnym,
systematyzującym lub też stanowić monografię wybranego zjawiska, ujmującą
wybrany temat w poszerzony sposób, w wysokim stopniu samodzielny oraz częściowo
oryginalny na tle istniejącego stanu badań; b/. zachowywać dogłębną spójność
pomiędzy tematem a treścią; c/. zawierać odniesienia do poszerzonego zakresu
badań naukowych, właściwych dla danej dziedziny wiedzy i opracowanego tematu
oraz zagadnień pokrewnych, w zakresie wynikającym z treści rozprawy; d/.
wykorzystywać samodzielnie zgromadzoną i krytycznie zweryfikowaną bibliografię
przedmiotu; e/. dowodzić pogłębionych umiejętności doboru strategii
argumentacyjnych, odpowiedniej dla tematu metodologii badań oraz samodzielnego
formułowania tez i wniosków; f/. opierać się na logicznie skonstruowanym wywodzie
naukowym o dużym stopniu spójności; g/. posiadać odpowiednią kompozycję,
dopasowaną do prezentowanego tematu; h/. wykorzystywać warstwę przypisów
w poprawny i sfunkcjonalizowany sposób; i/. dowodzić biegłego opanowania stylu
naukowego; j/. zostać wyedytowana w staranny sposób; k/. dokumentować postępy
naukowe studenta i powstawać we współpracy z promotorem. Szczegółowe treści
kształcenia i temat rozprawy zależne są od konkretnego seminarium wybranego przez
studenta/studentkę z oferty przewidzianej na dany rok akademicki.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

Dr hab. Kazimierz Adamczyk: Zagłada Żydów - historia, świadectwo, literatura
Zagłada europejskich Żydów dokonana przez hitlerowskie Niemcy, ich sojuszników
oraz pomocników opisywana jest jako „punkt zerowy” naszej cywilizacji. Zbrodnia ta
wymusiła przemyślenie podstawowych pojęć europejskiej kultury. Podczas
seminarium zapoznamy się z historią Holokaustu, podstawowymi pytaniami, jakie to
ludobójstwo postawiło przed współczesną humanistyką. Przeczytamy najważniejsze
świadectwa ocalonych i dzieła literatury polskiej oraz światowej traktujące
o Zagładzie. Poznamy próby przedstawienia Shoa dokonywane przez kolejne
generacje twórców: ocalałych, ich dzieci oraz głosy „trzeciego pokolenia”. Spojrzymy
także na Holokaust z perspektywy feministycznej, zapoznamy się ze świadectwami
żydowskich dzieci. Milion czterysta tysięcy niewinnych istot zamordowanych podczas
Zagłady każe stawiać najtrudniejsze pytania o sens religijnej wiary. Przeczytamy
zatem również odpowiedzi teologów na tę monstrualną zbrodnię.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4. Prof. dr hab. Bogusław Dopart: Fantastyka, światy kreowane w poezji i prozie XIX i XX
w.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

Prof. dr hab. Andrzej Hejmej: Kultura audialna. Komparatystyka i antropologia
dźwięku Seminarium poświęcone jest problematyce nowoczesnej audiosfery oraz
kwestii doświadczenia audialnego w dobie kultury audiowizualnej. Zaznajamia
z najnowszymi ujęciami fenomenu dźwięku i percepcji słuchowej kształtowanej
w warunkach rozwoju technologii i ekspansji mediów (praktyki związane
ze słyszeniem i słuchaniem analizowane będą w perspektywie antropologii dźwięku
i jednego z nurtów badań porównawczych – komparatystyki intermedialnej). W
zamierzeniu stanowi wprowadzenie w najważniejsze zagadnienia kultury audialnej
(m.in. fenomen dźwięku, nowoczesna audiosfera, słyszenie i słuchanie w świecie
nowoczesności, język i głos, oralność i wokalność, akuzmatyka i kultura
akuzmatyczna), powinno sprowokować uczestników do prób indywidualnego
interpretowania rozmaitych zjawisk audialnych i wykorzystania koncepcji antropologii
dźwięku (antropologii audialnej, „audioantropologii” etc.) w badaniach
komparatystycznych i kulturoznawczych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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6.

Dr hab. Andrzej Juszczyk: Kultura popularna i jej konteksty Tematem przewodnim
seminarium jest analiza charakterystycznych zjawisk kultury popularnej (od połowy
XIX wieku do dziś), a zatem: literatury popularnej, filmu, muzyki, komiksu, itp.,
ujmowanych w kontekście szerszych zjawisk kulturowych, społecznych,
ekonomicznych. Jej celem jest próba badanie mechanizmów rządzących powszechną
wyobraźnią, tropienie związków między współczesnymi sposobami
konceptualizowania rzeczywistości a mitami kultury popularnej. Prace magisterskie,
jakie powstaną w trakcie trwania seminarium, dotyczyć powinny antropologiczno-
kulturowych analiz różnorodnych zjawisk kultury popularnej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

Dr hab. prof. UJ: Dorota Kozicka: Przestrzeń w literaturze. Przestrzeń literatury
Seminarium poświęcone jest problematyce przestrzeni i różnym sposobom
opisywania i interpretowania przestrzeni w tekstach literackich, a także przestrzeni
literatury. Na bazie tekstów literackich omówimy doświadczenia podróży,
zamieszkiwania, wyobcowania oraz czytania przestrzeni w literaturze współczesnej.
Przeanalizujemy takie kategorie jak: przestrzeń, miejsce i mapa, wykorzystywane nie
tylko do opisu lecz również do konceptualizowania istotnych dla literatury
i współczesności problemów. Poruszymy również problem przestrzeni literatury –
obiegu literatury zarówno w przestrzeniach geograficznych, jak i w przestrzeni
współczesnej kultury. Przegląd różnych perspektyw badawczych, zarówno tych
zorientowanych na sam tekst i przestrzeń przedstawioną w literaturze, jak i tych,
łączących zagadnienia wewnątrztekstowe z kwestiami geograficznymi,
socjologicznymi, filozoficznymi, komparatystycznymi oraz tych, związanych
ze zwrotem przestrzennym i geopoetyką pozwoli studentom na głębsze poznanie,
a następnie wybór narzędzi metodologicznych do samodzielnych analiz wybranych
zagadnień i tekstów literackich. Szczegółowy plan zajęć seminaryjnych zostanie
dostosowany do zainteresowań i planów badawczych Uczestniczek i Uczestników
seminarium. Zagadnienia: Przestrzeń w tekście ; Przestrzeń tekstu ; Praktyki
przestrzenne ; Kulturowe wzorce doświadczania przestrzeni; Przestrzenie literatury.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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8.

Dr Tomasz Kunz: Więcej niż słowa. Przekraczanie granic między literaturą i życiem
w poezji i prozie polskiej XX i XXI wieku Przedmiotem naszego zainteresowania będzie
problematyka związana z przekraczaniem tradycyjnych, konwencjonalnych granic
między życiem a literaturą, biografią a autokreacją, osobą autora a podmiotem
utworu, ja-empirycznym a ja-tekstowym. Problematyka ta rozpatrywana będzie
w trzech krzyżujących się perspektywach: a/ teorii i praktyki literackiej; b/ działań
autokreacyjnych, przejawiających się zarówno poprzez aktywność pisarską, jak
i świadome działania (legendotwórcze, autopromocyjne); c/ społecznych wyobrażeń
na temat artysty, jego roli społecznej i funkcji symbolicznej. Podczas seminarium
poddamy analizie najciekawsze i najbardziej oryginalne przypadki takich strategii
literackich w literaturze polskiej XX i XXI wieku, w których twórczość i egzystencja
tworzą nierozłączną, choć heterogeniczną i wewnętrznie złożoną empiryczno-
tekstową całość (S. I. Witkiewicz, W. Gombrowicz, M. Hłasko, T. Różewicz, M.
Białoszewski, T. Konwicki, E. Stachura, R. Wojaczek, A. Stasiuk, D. Masłowska).
Postaramy się pokazać związki interesującej nas problematyki z dokonującą się
w dwudziestowiecznej literaturze ewolucją tożsamościowej samowiedzy,
zmieniającymi się koncepcjami podmiotowości oraz zjawiskiem zacierania się granic
między gatunkami fikcjonalnymi a niefikcjonalnymi (różnymi formami dokumentów
osobistych, korespondencji, wypowiedzi eseistyczno-teoretycznych). Spróbujemy
także zaproponować taki sposób lektury, który wykraczałby poza dualizm kategorii
estetycznych, stosowanych do analizy i interpretacji dzieła literackiego, oraz kategorii
psycho-biograficznych stosowanych do ujęć skoncentrowanych na życiu i osobowości
twórcy. Podczas seminarium student powinien uzyskać podstawową wiedzę
teoretyczną w zakresie nowoczesnych i ponowoczesnych literackich koncepcji
podmiotowości, znać i umieć wykorzystywać pojęcia i kategorie związane z omawianą
na seminarium problematyką (m.in. depersonalizacja, legenda literacka, życiopisanie,
bio-poetyka, podmiot sylleptyczny, autor modelowy, obraz autora, transgresja,
autokreacja, ja autobiograficzne, pakt autobiograficzny). Powinien także umieć
sproblematyzować te kategorie i pojęcia na przykładzie omawianych tekstów.
Ostatecznym i najważniejszym celem seminarium jest jednak napisanie i późniejsza
obrona pracy dyplomowej, dlatego student musi przede wszystkim zdobyć
umiejętność zbierania, selekcji i krytycznego wykorzystywania materiałów
niezbędnych do jej przygotowania, dokonać wyboru metodologii badawczej
i przygotować pod opieką promotora rozprawę krytyczną zgodną z profesjonalnymi
standardami kompozycyjnymi, stylistycznymi i merytorycznymi wymaganymi
w przypadku prac magisterskich z zakresu literaturoznawstwa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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9.

Prof. dr hab. Anna Łebkowska: Ludzkie - międzyludzkie i nie-ludzkie w literaturze XX
i XXI wieku. Antropologia kultury – estetyka – etyka W centrum tematyki spotkań
seminaryjnych znajdą się relacje między naturą, kulturą i w powiązaniu
ze współczesnymi rozumieniami traktowanej łącznie naturykultury. Szczególną uwagę
poświęcimy zagadnieniom bio-transfiguracji . Będziemy analizować teksty literackie
problematyzujące kwestię punktu widzenia ludzkiego/ zwierzęcego/ rzeczowego bądź
całkowicie wykreowanego (fantastyka) i  genderowego. Zajmować się będziemy
takimi problemami jak: ciało – zmysły, afekty; cielesne wyobcowanie, tu m.in.
problem liminalności i  transgresji; ciało cyborga i ciało wirtualne, kategoria
osobliwości; a także relacjami między podmiotem i rzeczą; literackimi
reprezentacjami doświadczeń sensualnych (m.in. rola zmysłu wzroku i dotyku
i słuchu) Obiektem analizy staną się m.in. przeobrażenia zachodzące w odmianach
fikcji groteskowej, onirycznej, fantastycznej i w metafikcji. Dokładnej analizie poddana
zostanie kategoria empatii w jej wymiarze epistemologicznym, metafizycznym,
etycznym i estetycznym m.in. w powiązaniu z innymi sztukami; uwzględnione też
zostaną relacje między kategorią cielesności a najnowszymi mediami. Tematy prac
magisterskich nie zostaną ograniczone do problematyki analizowanej na seminarium,
lecz wiązać się będą z szeroko pojętymi zagadnieniami literatury XX i XXI wieku.
Założeniem seminarium jest opracowanie - indywidualnie ze studentami - tematów
prac magisterskich, a następnie, w trakcie spotkań seminaryjnych i konsultacji,
przedstawianie przez studentów promotorowi poszczególnych etapów i postępów
w ich powstawaniu. Na spotkaniach seminaryjnych w drugim semestrze
prezentowane będą przez studentów wstępne konspekty prac Wprawdzie tematy prac
magisterskich nie zostaną ograniczone do problematyki analizowanej na seminarium,
wiązać się mogą bowiem z szeroko pojętymi zagadnieniami literatury XX wieku,
jednakże celem spotkań będzie pogłębianie wiedzy zakresie problematyki
zasygnalizowanej w temacie seminarium. warunki zaliczenia przedmiotu: aktywne
uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych, wykazywanie się znajomością wskazanych
w programie zajęć rozpraw naukowych i utworów literackich, umiejętność
problematyzacji badanych zjawisk literackich, umiejętność analizy tekstów literackich
z wykorzystaniem kategorii antropologicznych . W drugim semestrze: oprocz
wymienionych wymagań warunkiem zaliczenia będzie przygotowanie konspektu
pracy magisterskiej i wstępnej bibliografii .

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10.

Prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź: Miłość, pożądanie, strach. Emocje
we wczesnonowożytnej literaturze polskiej i europejskiej Celem seminarium jest
przyjrzenie się, w jaki sposób wczesnonowożytni autorzy i autorki radzili sobie
z opisywaniem swoich emocji – negatywnych i pozytywnych. Będziemy czytali utwory
poetów i prozaików polskich, angielskich, francuskich, włoskich, hiszpańskich,
węgierskich i ukraińskich. Zastanowimy się, jakie emocje ich szczególnie
interesowały, o jakich chętnie pisali, a jakie wypierali. Jak o emocjach pisali
mężczyźni, a jak kobiety? W jaki sposób siedemnastowieczna retoryka próbowała
katalogować afekty? Które afekty są wspólne dla literatury i sztuk plastycznych?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

11.

Dr hab. prof. UJ Piotr Oczko: Przeszłość i codzienność. Literatura, sztuka i życie
do końca wieku XIX Tematyka seminarium obejmuje szeroko rozumianą kwestię
obyczajowości, rytuałów i codzienności w literaturze i sztuce do końca XIX wieku oraz
analizy omawianych zjawisk kulturowych przy pomocy współczesnych narzędzi
metodologicznych. Forma seminarium jest z zasady otwarta i dostosowywana,
podobnież jak lista lektur, do zainteresowań i planów Uczestniczek i Uczestników
spotkań. Wybrane zagadnienia: Dawne książki kucharskie Jedzenie i gotowanie
w sztuce i literaturze „Uczty Babette”, czyli kultura stołu Przestrzeń domu – zmiany
w jej ostrzeganiu na przestrzeni wieków Domki dla lalek – mityczne reprezentacje
domowości Dawne zabawki jako nauczyciele ról społecznych Literatura o dzieciach
i dla dzieci Dawne poradniki domowe Genderowe modele kobiecości i męskości
w czasach dawnych Los służby Kulturowe przedstawienia seksualności w przeszłości
Sex & drugs before Rock ‘n’ Roll Choroby w dawnej sztuce i literaturze

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

12.

Dr hab. prof. UJ Olga Płaszczewska: Sztuka interpretacji - o czytaniu literatury
Seminarium poświęcone sztuce interpretowania poezji i prozy (przede wszystkim
ostatnich 200 lat) w narodowych i ponadnarodowych kontekstach. Obejmuje
zagadnienia teoretyczne, w tym pytanie o cel działania interpretatora, stosowane
strategie, granice odczytań (zwłaszcza porównawczych), kwestię wyjaśniania
i rozumienia dzieła, oraz poszukiwania praktyczne, polegające na analizie
i interpretacji wybranych utworów polskich i obcych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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13.

Dr hab. prof. UJ Włodzimierz Próchnicki: Literatura - przeszłość i (po)nowoczesność
Uczestnicy seminarium poznają zespół współczesnych i dawniejszych tekstów
literackich (np. powieści, wiersze) i paraliterackich (np. pamiętniki, reportaże),
polskich i/lub obcych z okresu od 1939, po około 2019. W toku dyskusji,
z wykorzystaniem prac literaturoznawczych dotyczących m. in. problemów
historyczności, pamięci i postpamięci, fikcji i faktu, studenci będą badać w jaki sposób
autorzy przedstawiają przeszłość i współczesność. Analizy i interpretacje badanych
tekstów odnosić się będą do problematyki społecznej, politycznej, kulturowej,
obyczajowej. W paru przypadkach dyskusje obejmą też filmy fabularne, prezentujące
wydarzenia równoległe do tekstów. Te działania badawczo - interpretacyjne stanowić
będą przygotowanie do pisania prac magisterskich, których temat zostanie określony
indywidualnie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

14.

Dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk: Język wypowiedzi potocznych i oficjalnych (media,
reklama, kazanie, modlitwa, poradnik, nazwy własne...i inne) Tematyka seminarium: -
Style funkcjonalne i gatunki polszczyzny dawnej i współczesnej - Metody badawcze
stylistyki, lingwistyki tekstu, genologii lingwistycznej, pragmalingwistyki i onomastyki
- Akty mowy a funkcje wypowiedzi - Środki perswazji - Wyrażanie i komunikowanie
emocji - Antroponimia, toponimia i chrematonimia

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

15.

Dr hab. prof. UJ Kazimierz Sikora: Polska etykieta językowa: problemy, zagrożenia,
prognozy Proponowane zagadnienia: dialog starych i nowych norm grzeczności,
grzeczność akademicka, grzeczność młodego pokolenia Polaków, grzeczność
w Internecie, aksjologiczny wymiar językowej etykiety, przyszłość tradycyjnej kultury
stołu i biesiadowania, kultura dyskusji i polemiki w przestrzeni publicznej, agresja
werbalna i język nienawiści.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

16.

Dr hab. prof. UJ Magdalena Siwiec: Romantyzm i nowoczesność Seminarium ma mieć
charakter po części interpretacyjny (wspólna lektura, analiza i interpretacja tekstów
romantycznych), po części teoretyczny (omówienie wybranych strategii czytania
romantyzmu, podporządkowywania go rozmaitym paradygmatom teoretycznym),
po części praktyczny (pisanie prac komparatystycznych). Przedmiotem szczególnej
uwagi badawczej jest literatura i kultura okresu romantyzmu i jej nowoczesne
odczytania. Seminarium koncentruje się wokół związków romantyzmu
i nowoczesności, a więc z jednej strony przejawów pooświeceniowego odczarowania
świata w literaturze, kształtowania podmiotu w oparciu o antropocentryczną filozofię,
z drugiej zaś – wokół nowoczesnych odczytań romantyzmu. Interesować nas będzie
ewolucja podmiotu romantycznego, melancholia i ironia, pokusa nihilizmu i walka
z nim oraz konsekwencje tych zjawisk w poetyce tekstów. Zajęcia pomyślane są tak,
by cykl spotkań poświęconych twórczości jednego romantyka (Wordswortha,
Coleridgea, Shelleya, Jean Paula, Holderlina, Kleista, Hugo, Nervala, Mickiewicza,
Słowackiego, Norwida, Krasińskiego) towarzyszyła lektura najcelniejszych ich
interpretatorów (Abrams, Taylor, Bloom, De Man, Adorno, Maciejewski, Janion,
Żmigrodzka...).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

17.

Dr hab. Mateusz Skucha: Młodopolska proza kobiet Seminarium poświęcone jest -
szeroko rozumianej - młodopolskiej prozie kobiet, ukazanej na tle
charakterystycznych zjawisk kulturowych lat 1890 - 1918. Interpretacji poddane
zostaną wybrane utwory m.in. takich autorek, jak: Eliza Orzeszkowa, Maria
Konopnicka, Gabriela Zapolska, Zofia Nałkowska, Maria Komornicka, Maryla Wolska,
Bronisława Ostrowska, Ewa Łuskina, Maria Wielopolska, Eleonora Kalkowska.
Metodologicznym punktem wyjścia będzie przede wszystkim feministyczna krytyka
literacka. Poszukiwać będziemy zarówno typowych, jak i oryginalnych cech twórczości
tych pisarek, zwracając uwagę na tematykę oraz styl ich tekstów, by następnie
zobaczyć, na czym polega wyjątkowość młodopolskiej prozy kobiet.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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18.

Prof. dr hab. Władysław Śliwiński: Językowo-kulturowy i tekstowy obraz świata
w wybranych tekstach literackich, publicystycznych i użytkowych – podstawy
metodologiczne i analiza Treści, które będą realizowane na seminarium I. Część
teoretyczno-metodologiczna Pojęcie językowego obrazu świata (JOS) na gruncie
niemieckojęzycznym i amerykańskim. Językowy a tekstowy obraz świata w badaniach
polskich językoznawców. Teoria pól językowych: paradygmatyczna (Josta Triera)
i syntagmatyczna (Waltera Porziga). Składnik syntaktyczny jako podstawowa
jednostka badawcza w wyróżnionych w tekstach kategoriach i subkategoriach
leksykalno-semantycznych. Sposoby wyrażania składnika syntaktycznego.
Charakterystyka językowo-kulturowa materiału badawczego. II. Część analityczno-
badawcza Przegląd poszczególnych kategorii leksykalno-semantycznych pod kątem
wypełniania ich typami składników syntaktycznych – analiza paradygmatyczna.
Analiza łączliwości składniowej (syntagmatyczna) leksemów w nadrzędno-
podrzędnych związkach syntaktycznych. Kreacja tekstowego obrazu świata (TOS)
zawarta w materiale badawczym z uwzględnieniem elementów semantycznych
(tematycznych), ilościowych, składniowych i funkcjonalnych. Wskazanie
ewentualnych perspektyw badawczych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę,
prezentacja

Student powinien ustalić temat pracy i przedstawić podczas seminarium
zarys jej koncepcji, a także zapoznać się wstępnie z literaturą przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia jest także obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę,
prezentacja

Student powinien zapoznać się z literaturą przedmiotu, napisać konspekt pracy
i sporządzić wstępną bibliografię przedmiotową. Powinien także zreferować na
seminarium zagadnienia związane z przygotowywaną rozprawą i przedstawić
stopień jej zaawansowania. Warunkiem zaliczenia jest też obowiązkowe
uczestnictwo w zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30
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przygotowanie projektu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 80

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 80

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie pracy dyplomowej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kulturowa teoria literatury-wykład

Nazwa przedmiotu
Kulturowa teoria literatury-wykład

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najważniejsze orientacje badawcze w humanistyce współczesnej, ze szczególnym
uwzględnieniem kulturowej teorii literatury oraz nowej humanistyki, potrafi wskazać jej głównych
przedstawicieli oraz scharakteryzować specyfikę ich ujęć badawczych.

PAK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
stawiać pytania badawcze i analizować istotne zadania w ramach antropologii literatury i badań
kulturowych; potrafi w sposób efektywny wykorzystywać dostępne współcześnie metody i teorie
wiedzy humanistycznej oraz podejmować próby realizacji nowych innowacyjnych projektów
naukowych.

PAK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów skuteczne posługiwać się posiadaną wiedzą, krytycznie ją oceniać,
argumentować i dyskutować merytorycznie, prezentować swoje stanowisko w przestrzeni
publicznej, pracować w zespole, podejmować próby rozwiązywania aktualnych, istotnych
problemów w swoim środowisku społeczno-kulturowym.

PAK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nowoczesna teoria literatury a kulturowy zwrot w badaniach literackich W1, U1, K1
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2. Anglosaskie studia kulturowe wobec niemieckiej kulturwissenschaft W1, U1, K1

3. Współczesne konceptualizacje kultury. Kultura elitarna, popularna (masowa),
cyberkultura W1, U1, K1

4. Kulturowa teoria literatury: jej odpowiedniki, warianty oraz ogólna charakterystyka W1, U1, K1

5. Nowa humanistyka. Transdyscyplinarne studia literacko-kulturowe. W1, U1, K1

6. Humanistyka cyfrowa: warianty i perspektywy badań literacko-kulturowych W1, U1, K1

7. Humanistyka zaangażowana: warianty i perspektywy badań literacko-kulturowych W1, U1, K1

8. Humanistyka kognitywna: warianty i perspektywy badań literacko-kulturowych W1, U1, K1

9. Humanistyka artystyczna (art based research): warianty i perspektywy badań
literacko-kulturowych W1, U1, K1

10. Posthumanistyka: warianty i perspektywy badań literacko-kulturowych W1, U1, K1

11. Relacja Ja - Inny w przestrzeniach natury, kultury, naturokultury, technokultury W1, U1, K1

12. Relacja przeszłość - teraźniejszość. Pamięć a dziedzictwo W1, U1, K1

13. Poznanie ucieleśnione. Somatopoetyka i poetyka afektywna W1, U1, K1

14. Tożsamość, podmiot i jego wcielenia. Figura świadka i dyskurs testymonialny W1, U1, K1

15. KTL: od Kulturowej Teorii Literatury do Kulturowych Tekstów Lektury W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny
Znajomość problematyki omawianej w ramach konwersatorium i wykładu;
zdolność konceptualizacji wybranego przez siebie współczesnego zjawiska czy
problemu literacko-kulturowego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kulturowa teoria literatury-
konwersatorium

Nazwa przedmiotu
Kulturowa teoria literatury-konwersatorium

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie najważniejsze orientacje badawcze w humanistyce współczesnej,
ze szczególnym uwzględnieniem kulturowej teorii literatury oraz nowej humanistyki, zna jej
głównych przedstawicieli i specyfikę ich ujęć badawczych.

PAK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi stawiać pytania badawcze i analizować istotne zadania w ramach antropologii
literatury i badań kulturowych; potrafi w sposób efektywny wykorzystywać dostępne
współcześnie metody i teorie wiedzy humanistycznej oraz podejmować próby realizacji nowych
projektów naukowych.

PAK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do skutecznego posługiwania się zdobytą wiedzą, jej krytycznej oceny,
argumentacji i dyskusji merytorycznej, prezentowania swojego stanowiska w przestrzeni
publicznej, w sferze kulturotwórczej, naukowej i organizacyjnej, pracy w zespole,
popularyzowania wiedzy i rozwiązywania aktualnych, istotnych problemów w swoim środowisku
społeczno-kulturowym.

PAK_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Poetyki i wspólnoty afektywne W1, U1, K1

2. Nowe materializmy: relacyjność W1, U1, K1

3. Laboratoria społeczne i eksperymenty w humanistyce W1, U1, K1

4. Wspólnota międzygatunkowa W1, U1, K1

5. Krajobrazy kulturowe W1, U1, K1

6. Humanistyka artystyczna: poszerzanie pola badawczego W1, U1, K1

7. Kultura performansu W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, zaliczenie
kolokwium pisemnego obejmującego problematykę analizowaną podczas
zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Interpretacja dzieła filmowego

Nazwa przedmiotu
Interpretacja dzieła filmowego

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć zapoznanie studentów z powiązaniami sytemu formalnego filmu, ze strukturą i treścią narracyjną
filmu. Równocześnie zajęcia mają za cel pokazanie aktywności poznawczej i afektywnej widza jak elementu
aparatu kina, części maszynerii wytwarzania znaczeń

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie na podstawowym psychoanalityczne, narratologiczne, kognitywno-
neoformalne oraz mitograficzne techniki interpretacji filmowej - z jakich korzysta krytyka
filmowa,; zna i rozumie znaczenie środków wyrazu w kinie modernistycznym
i postmodernistycznym "kinie dezorientacji"

PAK_K2_W03

W2 Student zna i rozumie parateksty filmowe PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi określić przynależność określonego filmu do formatu gatunkowego i poetyki
historycznej, rozpoznaje podstawowe elementy struktury syntaktycznej filmu

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03

U2
Student potrafi korzystając z dostępnej filmografii i literatury przedmiotu pracować własny
'program filmowy' odpowiadający określonemu tematowi lub zagadnieniu (estetycznemu,
społecznemu)

PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

U3 Student potrafi analizować obrazowanie i chronotop filmowy jako układ reprezentacji
kulturowych (a nie wyłącznie jako realistyczne odwzorowanie rzeczywistości profilmowej)

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U07
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do uczestnictwa w dyskusji wokół filmów dokumentalnych, które podnoszą
nośną problematykę społeczną - wykorzystując przy tym także w sposób refleksyjny
i krytyczny wiedzę o ideologicznych wymiarach pewnych zabiegów formalnych.

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

K2
Student jest gotów do konfrontowania "potocznych' i "krytyczno-analitycznych" kryteriów
oceny filmu, by ustalić jaki typ widza jest "zakładany" przy zastosowaniu określonych
konwencji filmowych

PAK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Style, gatunki, poetyki autorskie - wytwarzanie "emblematycznych" tekstów
filmowych stanowiących konwencjonalną pamięć kina - rozpatrywane na wybranych
przykładach

W2, U1, U2, U3

2. Krytyka ideologiczna i psychoanaliza, teoria suture - analiza "nieświadomego"
obszaru narracji filmowej (hermeneutyka anomalii) W1, W2, U1, U2, K2

3.
Film dokumentalny, systemy obiegu i społeczne wyobrażenia rzeczywistości -
konstrukcja "uprzywilejowanego dostępu do prawdy", autorytatywny komentarz,
figura eksperta, modalności filmu dokumentalnego wg. Billa Nicholsa

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej uczestnictow w zajęciach , dyskusja, esej zaliczeniowy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Warsztaty krytyczne

Nazwa przedmiotu
Warsztaty krytyczne

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
specyfikę i uwarunkowania współczesnego życia literackiego oraz zasady funkcjonowania
podstawowych instytucji kultury (czasopisma kulturalno-literackie, festiwale, nagrody,
wydawnictwa)

PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
krytycznie analizować współczesne teksty literackie i artystyczne, umiejętnie wykorzystując
narzędzia, metody i teorie interpretacji (w kontekstach historycznoliterackich, kulturowych,
antropologicznych i społecznych)

PAK_K2_U01

U2
napisać tekst krytycznej interpretacji dzieła literackiego, z uwzględnieniem specyfiki
różnych gatunków wypowiedzi krytycznoliterackiej (noty krytycznej, recenzji, polemiki,
pamfletu, felietonu, eseju, szkicu krytycznego)

PAK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnego i świadomego uczestniczenia w działaniach oraz kształtowania dobrych praktyk
na rzecz funkcjonowania podstawowych instytucji współczesnego życia literackiego

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawowe funkcje tekstu krytycznoliterackiego (zarówno w ujęciu diachronicznym,
jak i synchronicznym) oraz zasady funkcjonowania współczesnej krytyki literackiej
(najważniejsze tendencje i strategie, przedstawicieli i środowiska literackie).

W1, U1, K1

2.

Specyfika opisu i oceny tekstu krytycznego (w ramach wprowadzenia do analizy
dyskursu krytycznoliterackiego - na przykładzie konstelacji krytycznej wybranego
dzieła literackiego). Zostaną także omówione najważniejsze gatunki krytyczne - część
praktyczna programu kursu będzie obejmować pisanie i redagowanie tekstu
krytycznego (noty, recenzji, polemiki, pamfletu, felietonu, szkicu krytycznego).

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na podstawie obecności, bieżącego przygotowania i
aktywności podczas zajęć oraz poprawnego wykonania kolejnych zadań
pisemnych (gatunki wypowiedzi krytycznoliterackiej).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

European Modernity: Literature,
Philosophy, Art

Nazwa przedmiotu
European Modernity: Literature, Philosophy, Art

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest ujęcie podstawowych pojęć europejskiego modernizmu od XIX wieku po lata 20. XX stulecia.
Lekturze poddane zostaną teksty kluczowe dla niemieckiej, austriackiej, polskiej, brytyjskiej, francuskiej
i rosyjskiej tradycji po to, by zrozumieć, w jaki sposób ukształtowały one najważniejszą konceptualną ramę
nowoczesności; jej zrozumienie stanowi najważniejsze zadanie kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studenci znają i rozumieją najważniejsze pojęcia i konteksty kulturowe
europejskiej nowoczesności. PAK_K2_W02, PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Studenci są w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z historią
nowoczesnej literatury i kultury europejskiej. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Studenci będą gotowi do krytycznej oceny praktyk kulturowych i różnych form
dziedzictwa związanego z nowoczesną literaturą i kulturą europejską. PAK_K2_K01, PAK_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Class 1. What is Modernity: the course overview and preliminary distinctions. W1, U1, K1

2.

Class 2. Życie i sztuka • G. Flaubert, Selected Letters, 172-178, 184-198, 203-236,
247-248, 261-264, 270, 277-278, 282-285. • O. Wilde, Preface to “The Picture of
Dorian Gray”; Phrases and Philosophies for the Use of the Young, in: Critical Writings
of Oscar Wilde, 235-236, 433-434. • T. S. Eliot, Tradition and Individual Talent;
Hamlet, in: Selected Essays, 3-11, 121-126. • V. Woolf, Life and the Novelist [1926],
in: Essays, 4: 400-405.

W1, U1, K1

3.

Class 3. On the Surface • Ch. Baudelaire, Beauty, Fashion and Happiness; The Sketch
of Manners; The Artist, Man of the World, Man of the Crowd and Child; Modernity; The
Dandy; Woman; In Praise of Cosmetics; Women and Prostitutes, in: The Painter of
Modern Life and Other Essays, 1-15, 26-38. • Ch. Baudelaire, The Modern Public and
Photography, in: The Mirror of Art: Critical Studies, 227-233. • H. von Hoffmansthal,
The Letter of Lord Chandos, in: The Whole Difference: Selected Writing of H.v.H,
69-79.

W1, U1, K1

4.

Class 4. Words and Things • S. Mallarmé, Divagations, 201-219. • V. Shklovsky,
Resurrection of the Word, in:
http://rhetorosaurus.blogspot.com/2007/07/victor-shklovsky-resurrection-of-word.html
. • B. Leśmian, Ruminations on Poetry, Rhythm as a World-View; The Roots of
Rhythm, in: A. Chciuk-Celt (ed.), Mythematics and Extropy II: Selected Literary
Criticism of Bolesław Leśmian, 39-62.

W1, U1, K1

5.
Class 5. Ornaments • G. Simmel, Adornment, in: The Theory of Decorative Art,
116-121. • A. Loos, Cultural Degeneration; Surplus to Requirements; Ornament and
Crime; in: Ornament and Crime: Selected Essays, 154-156, 163-176. • W. Worringer,
Ornament, in: Abstraction and Empathy, 51-77.

W1, U1, K1

6.

Class 6. Abstractions • K. Malevich, From Cubism and Futurism to Suprematism: The
New Realism in Painting, in: C. Harrison, P. Wood (eds.), Art in Theory, 166-176. • N.
Tarabukin, From the Easel to the Machine, in: F. Frascina, C. Harrison (eds.), Modern
Art and Modernism: A Critical Anthology, 135-142. • B. Brecht, On Non-Objective
Painting, ibidem, 143-144 • W. Worringer, Abstraction and Empathy, 3-48.

W1, U1, K1

7.
Class 7. Rhythms of Life • G. Simmel, Metropolis and Mental Life, in: Modernism: An
Anthology of Sources and Documents, 51-60. • J. Joyce, Stephen the Hero, A Portrait
of the Artist as a Young Man [provided excerpts].

W1, U1, K1

8. Class 8. Totalities • M. Arnold, On the Modern Element in Literature, in: Modernism:
An Anthology of Sources, 98-101. • G. Lukács, Theory of the Novel, 29-39. W1, U1, K1

9.
Class 9. The Critic as Artist 1. O. Wilde, The Critic as Artist: A Dialogue. Part I, in:
Selected Writings, 340-371. 2. G. Lukács, On the Nature and Form of the Essay;
Platonism, Poetry, and Form, in: Soul and Form, 16-43.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach (50%), aktywność na zajęciach (25%), esej
zaliczeniowy na prawach egzaminu (25%)
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Antropologia słowa

Nazwa przedmiotu
Antropologia słowa

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 różne płaszczyzny funkcjonowania języka i aktywności mownej człowieka
w przeszłości i współcześnie w aspekcie antropologicznym. PAK_K2_W03, PAK_K2_W06

W2 wybrane koncepcje antropologii lingwistycznej. PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 ujmować problem aktywności mownej człowieka z perspektywy historycznej
i synchronicznej, etnolingwistycznej, estetycznej oraz komunikacyjnej PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji na temat roli języka jako czynnika kulturowego i socjologicznego
w przeszłości oraz współcześnie

PAK_K2_K03, PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Główne orientacje metodologiczne w zakresie antropologii słowa (antropologia
słowa a lingwistyka antropologiczna). 2. Język jako przejaw ludzkiego systemu
konceptualizacyjnego i najważniejszy środek komunikacji. 3. Repertuar funkcji języka
w aspekcie antropologicznym. 4. Modele aktu komunikacji i ich ewolucja (model
kodowy oraz model ze szkoły Palo Alto). 5. Rola kontekstu w komunikacji: Edwarda
Halla podział na kultury wysokiego i niskiego kontekstu. 6. Socjolingwistyczna
koncepcja kodu ograniczonego i rozwiniętego Basila Bernsteina. 7. Potoczność jako
kategoria językowa. 8. Charakterystyka relacji człowiek a język w kulturach oralnych.
Oralność według Waltera Onga. 9. Główne praktyki kultur oralnych. Wyróżniki tekstów
oralnych. Relikty oralności pierwotnej współcześnie. 10. Język sacrum. 11. Narodziny
i rozwój pisma. Główne typy pisma. Znaczenie pisma alfabetycznego dla rozwoju
komunikacji językowej. 12. Przejście od kultury oralnej do piśmiennej. Pierwotna
nieufność do pisma i jej przyczyny 13. Znaczenie pisma dla rozwoju kultur. 14.
Przełom w komunikacji językowej związany z kulturą druku. Główne dyskursy kultury
druku. 15. Współczesna epoka multimedialna. Nowe media a zmiany w komunikacji
i relacji człowiek a język. 16. Tezy Marshalla McLuhana i koncepcja oralności wtórnej
Waltera Onga. 17. Charakterystyka mediów najnowszych. Pojęcie „nowych nowych
mediów”. 18. Język w sieci czy język sieci – próba opisu najnowszych tendencji.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, pozytywny
wynik egzaminu ustnego
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Filozofia literatury. Główne pojęcia i
problemy-wykład

Nazwa przedmiotu
Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-wykład

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe filozoficzne aspekty literatury i jej badania PAK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stosować wybrane koncepcje i pojęcia filozoficzne do analizy dzieła
literackiego PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego stosowania nabytej wiedzy do analizy tekstów kultury,
zwłaszcza dzieł literackich PAK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie-zakres i obszar filozofii literatury jako (mikro)dyscypliny badań
literackich. Sposoby ujmowania relacji filozofii i literatury: perspektywa tematyczna
i dyskursywna; literacka filozofia i filozoficzna literatura.Różne filozoficzne pytania
o literaturę i odpowiedzi na nie: ontologiczne (czym jest dzieło literackie?);
epistemologiczne (jakie poznanie daje dzieło literackie?); aksjologiczne (jakich
wartości jest nośnikiem?)

W1, U1, K1

2.

Relacje filozofii i literatury: różne rozumienia. Opozycja filozofii i literatury jako
opozycja logosu i mythosu (prawdy i fałszu; rozumu i nie-rozumu; istoty i pozoru;
języka przejrzystego i nieprzejrzystego) w różnych postaciach jako podstawowe
napięcie zachodniej kultury. Od Platona po odwrócenie platonizmu: Nietzsche i jego
kontynuatorzy w XX w.

W1, U1, K1

3. Relacja filozofii i literatury w perspektywie gatunków literackich i dyskursywnych
trybów wypowiadania. W1, U1, K1

4. Literatura w perspektywie transcendentalizmu. Kant i Fichte. Novalis i Schlegel:
poezja transcendentalna. Model "organiczny" i "ironiczny". Fragment vs całość W1, U1, K1

5. Literatura w perspektywie heglizmu. Fenomenologia ducha i estetyka. Filozofia
tragedii. Hegel a Kierkegaard W1, U1, K1

6. Dialektyczne teorie literatury w XX wieku: Lukacs i Sartre W1, U1, K1

7. Fenomenologia dzieła literackiego i literatury. Ingarden, Bachelard, Merleau-Ponty. W1, U1, K1

8. Hermeneutyka: Heidegger, Gadamer, Pareyson, Vattimo. Podstawowe pojęcia
wczesnego i późnego Heideggera.. Filozofia interpretacji. Heideger i poeci W1, U1, K1

9. Egzystencjalizm jako filozofia i praktyka pisarska na "przecięciu" marksizmu
i fenomenologii W1, U1, K1

10. Dekonstrukcja Derridy a problem literatury. Dyskusje wokół metafory: Heidegger,
Derrida, Ricoeur, Różewicz W1, U1, K1

11. Foucault: literatura, granice języka i racjonalności. W1, U1, K1

12. Filozofia literatury Maurice'a Blanchota W1, U1, K1

13. Dialektyka negatywna Adorna a estetyka i literatura W1, U1, K1

14. Neopragmatyzm a problem kryzysu reprezentacji. Filozofia Rorty'ego. Filozofia jako
praktyka pisarska W1, U1, K1

15. Literatura w kręgu współczesnej myśli krytycznej: Ranciere, Agamben, Badiou W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny
Zdanie egzaminu ustnego, który obejmuje jedno pytanie od egzaminatora
oraz wypowiedź na jeden temat z zakresu wykładów przygotowany
samodzielnie przez studentów

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć



Sylabusy 90 / 224

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Metapher – Ziermittel oder Bestandteil des
Sprachsystems?

Nazwa przedmiotu
Metapher – Ziermittel oder Bestandteil des Sprachsystems?

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Metapher – Ziermittel oder Bestandteil des Sprachsystems?

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Niemiecki

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość języka niemieckiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna teorie metafory i rozumie, czym różni się językowy obraz świata
od wizji świata kreowanej w dyskursie. PAK_K2_W04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Pojęcie metafory. 2. Teorie metafory. 3. Znaczenie metafory dla językowego obrazu
świata w systemie. 4. Znaczenie metafory dla obrazu świata kreowanego w dyskursie. W1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny pozytywny wynik egzaminu ustnego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
131

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Introduction to Translation Studies

Nazwa przedmiotu
Introduction to Translation Studies

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angislkiego z stopniu pozwalającym na samodzielne lektury i udział w zajęciach obecność na zajęciach jest
obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
main schools in contemporary Translation Studies concepts in translation
theory TS as an interdiscipline TS as a methodology of the humanities role
of translation in contemporary culture role of translation in the context of
comparative studies

PAK_K2_W02, PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
apply concepts and theories in Translation Studies in their academic work
interpret translated texts of culture link translation phenomena to cultural
and social ones

PAK_K2_U03, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05, PAK_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 adjust TS methodologies to their research needs undertake research
projects within TS

PAK_K2_K01, PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06, PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. linguistic theories of translation W1, U1, K1

2. concept of equivalence W1, U1, K1

3. functional theories of translation and Skopos W1, U1, K1

4. polysystem theories and norms in TS W1, U1, K1

5. Manipulation school, sociology of translation W1, U1, K1

6. hermeneutics of translation W1, U1, K1

7. cultural turn in Translation Studies W1, U1, K1

8. feminist translation studies, gender in translation W1, U1, K1

9. postcolonial translation studies W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzam
in
pisem
ny

The students are expected to take active part in all meetings. Each week there is a n
obligatory reading assigned, usually one or two essays / chapters. They have to be
read before the class and students are expected to take part in discussions around
these texts. Knowledge of these texts will be necessary to pass the final examination.
Attendance is obligatory and the list will be read out. One absence per semester is
allowed. More will result in an individual session with the instructor to discuss the
material missed. Failing to do this will result in no credit for the course. Final
examination: written, 90 minutes student-friendly format, based on the content of the
lecture and the assigned reading.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 38

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Filozofia literatury. Główne pojęcia i
problemy-konwersatorium

Nazwa przedmiotu
Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-konwersatorium

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 koncepcje i teksty filozoficzne i umie odnieść je do dzieł literackich PAK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować dzieła literackie w kontekście filozoficznym PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wziąć udział w dyskusji na tematy związane z tematyką kursu, stosować
i rozszerzać nabytą wiedzę PAK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1/Wprowadzenie-zakres i obszar filozofii literatury jako (mikro)dyscypliny badań
literackich. Pisarze "filozofujący" i filozofowie "literaccy" 2/Różne filozoficzne pytania
o literaturę i odpowiedzi na nie: ontologiczne (czym jest dzieło literackie?);
epistemologiczne (jakie poznanie daje dzieło literackie?); aksjologiczne (jakich
wartości jest nośnikiem?). Poznawcze funkcje metafory i wypowiedzi emotywnych.

W1, U1, K1
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2.

Relacje filozofii i literatury: różne rozumienia. Opozycja filozofii i literatury jako
opozycja logosu i mythosu (prawdy i fałszu; rozumu i nie rozumu; istoty i pozoru;
języka przejrzystego i nieprzejrzystego) w różnych postaciach jako podstawowe
napięcie zachodniej kultury. Od Platona po odwrócenie platonizmu: Nietzsche i jego
kontynuatorzy w XX w. Perspektywa historyczna: różne sposoby konceptualizowania
relacji filozofii i literatury.

W1, U1, K1

3. Filozofia i gatunki literackie: esej, fragment, aforyzm, list, sentencja, dialog i inne. W1, U1, K1

4. Poezja transcendentalna Schlegla i Novalisa. Romantyczna filozofia fragmentu
a nowoczesny esej W1, U1, K1

5. Hegel: formy literackie a fenomenologia ducha. Estetyka i filozofia tragedii. W1, U1, K1

6. ewolucja form literackich a społeczeństwo w perspektywie dialektycznej: Lukacs,
Sartre W1, U1, K1

7. Różne fenomenologiczne ujęcia literatury: Ingarden, Bachelard, Merleau-Ponty W1, U1, K1

8. Hermeneutyczne lektury poezji, Heidegger, Gadamer W1, U1, K1

9. Dekonstrukcyjna filozofia literatury i praktyka pisarska W1, U1, K1

10. Neopragmatyzm a relacje filozofii i literatury. Problematyka reprezentacji
i interpretacji W1, U1, K1

11. Filozofia i literatura w kontekście egzystencjalizmu W1, U1, K1

12. Literatura i granice ratio: Foucault W1, U1, K1

13. Filozofia literatury i pisarstwo Maurice'a Blanchota W1, U1, K1

14. Dialektyka Adorna wobec dialektyki Hegla. Miejsce literatury w myśli Adorna W1, U1, K1

15. Nowe filozoficzne pytania o literaturę: Ranciere, Agamben, Badiou W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium raport,
prezentacja

przygotowanie konspektu (ok. 1-1,5 str.) z każdego przeczytanego tekstu,
problematyzującego główne zagadnienia; przygotowanie samodzielnej
prezentacji ustnej wybranego zagadnienia, rozszerzającej tematykę omawianą
na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie raportu 50
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przygotowanie referatu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

raport prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie 2

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie 2

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
12.00

konwersatorium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia z dwóch pierwszych semestrów seminarium magisterskiego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat wybranych zagadnień z literatury polskiej
i powszechnej, językoznawstwa oraz wiedzy o języku polskim.

C2 Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat współczesnych nurtów i tendencji w naukach
humanistycznych.

C3 Pogłębienie umiejętności samodzielnej i twórczej interpretacji dzieł literackich i innych rodzajów sztuk.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 fakty, zjawiska, problemy, zagadnienia i literaturę przedmiotu z zakresu objętego
tematyką pracy magisterskiej

PAK_K2_W01, PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03, PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

W2 teorie i metodologie badawcze z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa PAK_K2_W02, PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

W3
zasady pisania pracy naukowej oraz pojęcia z zakresu prawa autorskiego
i własności intelektualnej, a także etyczne uwarunkowania związane
z odpowiedzialnym korzystaniem z cudzego dorobku naukowego

PAK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie pisać prace naukowe oraz wypowiadać się sprawnie w mowie
i w piśmie

PAK_K2_U01, PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

U2
zbierać materiały do pracy naukowej, korzystając z krajowych i zagranicznych
baz danych, bibliografii i materiałów źródłowych, oraz dokonywać ich krytycznej
oceny weryfikacji

PAK_K2_U03

U3
podejmować wyzwania badawcze, realizować indywidualne i zespołowe
przedsięwzięcia badawcze, podnosić swoje kwalifikacje oraz doskonalić
profesjonalne umiejętności

PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
inicjowania i podejmowania różnorakich wyzwań o charakterze naukowym,
kulturalnym, społecznym i edukacyjnym stawianych humanistom przez
współczesny świat

PAK_K2_K01, PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03, PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05, PAK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium magisterskie przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań
i ujmowania ich przebiegu i wyników w postaci pracy dyplomowej. Obejmuje takie
etapy jak: wybór tematu pracy, sporządzenie konspektu, zgromadzenie
i przestudiowanie literatury przedmiotu, zebranie i analiza materiału, napisanie pracy
dyplomowej. Po napisaniu rozprawy i przyjęciu jej przez promotora student/ka
otrzymuje zaliczenie końcowe, a następnie przystępuje do egzaminu dyplomowego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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2.

Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Temat i treść́ pracy
magisterskiej powinny zawierać się w jednej z dwóch dziedzin: literaturoznawstwa lub
językoznawstwa. 2. Temat pracy magisterskiej musi uzyskać akceptację promotora.
3. Temat pracy magisterskiej może być związany z opracowaną wcześniej przez
studenta pracą licencjacką, pod warunkiem, że zakres tematyczny rozprawy
magisterskiej zostanie w istotnym stopniu poszerzony, prowadząc do osiągnięcia
znacznie bardziej rozwiniętych rezultatów naukowych. 4. Przyjęcie ostatecznej wersji
pracy przez promotora, formalnie wyrażone złożeniem podpisu na wydrukowanym
z systemu APD egzemplarzu tekstu, następuje nie później niż na dwa tygodnie przed
planowanym terminem obrony. 5. Praca magisterska powinna się charakteryzować
większą niż w przypadku pracy licencjackiej samodzielnością, sprawnością
analityczną i interpretacyjną oraz dojrzałością wywodu naukowego. Ponadto powinna:
a/. być rozprawą naukową o charakterze analityczno-interpretacyjnym,
systematyzującym lub też stanowić monografię wybranego zjawiska, ujmującą
wybrany temat w poszerzony sposób, w wysokim stopniu samodzielny oraz częściowo
oryginalny na tle istniejącego stanu badań; b/. zachowywać dogłębną spójność
pomiędzy tematem a treścią; c/. zawierać odniesienia do poszerzonego zakresu
badań naukowych, właściwych dla danej dziedziny wiedzy i opracowanego tematu
oraz zagadnień pokrewnych, w zakresie wynikającym z treści rozprawy; d/.
wykorzystywać samodzielnie zgromadzoną i krytycznie zweryfikowaną bibliografię
przedmiotu; e/. dowodzić pogłębionych umiejętności doboru strategii
argumentacyjnych, odpowiedniej dla tematu metodologii badań oraz samodzielnego
formułowania tez i wniosków; f/. opierać się na logicznie skonstruowanym wywodzie
naukowym o dużym stopniu spójności; g/. posiadać odpowiednią kompozycję,
dopasowaną do prezentowanego tematu; h/. wykorzystywać warstwę przypisów
w poprawny i sfunkcjonalizowany sposób; i/. dowodzić biegłego opanowania stylu
naukowego; j/. zostać wyedytowana w staranny sposób; k/. dokumentować postępy
naukowe studenta i powstawać we współpracy z promotorem. Szczegółowe treści
kształcenia i temat rozprawy zależne są od konkretnego seminarium wybranego przez
studenta/studentkę z oferty przewidzianej na dany rok akademicki.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

Dr hab. Kazimierz Adamczyk: Zagłada Żydów - historia, świadectwo, literatura
Zagłada europejskich Żydów dokonana przez hitlerowskie Niemcy, ich sojuszników
oraz pomocników opisywana jest jako „punkt zerowy” naszej cywilizacji. Zbrodnia ta
wymusiła przemyślenie podstawowych pojęć europejskiej kultury. Podczas
seminarium zapoznamy się z historią Holokaustu, podstawowymi pytaniami, jakie to
ludobójstwo postawiło przed współczesną humanistyką. Przeczytamy najważniejsze
świadectwa ocalonych i dzieła literatury polskiej oraz światowej traktujące
o Zagładzie. Poznamy próby przedstawienia Shoa dokonywane przez kolejne
generacje twórców: ocalałych, ich dzieci oraz głosy „trzeciego pokolenia”. Spojrzymy
także na Holokaust z perspektywy feministycznej, zapoznamy się ze świadectwami
żydowskich dzieci. Milion czterysta tysięcy niewinnych istot zamordowanych podczas
Zagłady każe stawiać najtrudniejsze pytania o sens religijnej wiary. Przeczytamy
zatem również odpowiedzi teologów na tę monstrualną zbrodnię.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4. Prof. dr hab. Bogusław Dopart: Fantastyka, światy kreowane w poezji i prozie XIX i XX
w.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

Prof. dr hab. Andrzej Hejmej: Kultura audialna. Komparatystyka i antropologia
dźwięku Seminarium poświęcone jest problematyce nowoczesnej audiosfery oraz
kwestii doświadczenia audialnego w dobie kultury audiowizualnej. Zaznajamia
z najnowszymi ujęciami fenomenu dźwięku i percepcji słuchowej kształtowanej
w warunkach rozwoju technologii i ekspansji mediów (praktyki związane
ze słyszeniem i słuchaniem analizowane będą w perspektywie antropologii dźwięku
i jednego z nurtów badań porównawczych – komparatystyki intermedialnej). W
zamierzeniu stanowi wprowadzenie w najważniejsze zagadnienia kultury audialnej
(m.in. fenomen dźwięku, nowoczesna audiosfera, słyszenie i słuchanie w świecie
nowoczesności, język i głos, oralność i wokalność, akuzmatyka i kultura
akuzmatyczna), powinno sprowokować uczestników do prób indywidualnego
interpretowania rozmaitych zjawisk audialnych i wykorzystania koncepcji antropologii
dźwięku (antropologii audialnej, „audioantropologii” etc.) w badaniach
komparatystycznych i kulturoznawczych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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6.

Dr hab. Andrzej Juszczyk: Kultura popularna i jej konteksty Tematem przewodnim
seminarium jest analiza charakterystycznych zjawisk kultury popularnej (od połowy
XIX wieku do dziś), a zatem: literatury popularnej, filmu, muzyki, komiksu, itp.,
ujmowanych w kontekście szerszych zjawisk kulturowych, społecznych,
ekonomicznych. Jej celem jest próba badanie mechanizmów rządzących powszechną
wyobraźnią, tropienie związków między współczesnymi sposobami
konceptualizowania rzeczywistości a mitami kultury popularnej. Prace magisterskie,
jakie powstaną w trakcie trwania seminarium, dotyczyć powinny antropologiczno-
kulturowych analiz różnorodnych zjawisk kultury popularnej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

Dr hab. prof. UJ: Dorota Kozicka: Przestrzeń w literaturze. Przestrzeń literatury
Seminarium poświęcone jest problematyce przestrzeni i różnym sposobom
opisywania i interpretowania przestrzeni w tekstach literackich, a także przestrzeni
literatury. Na bazie tekstów literackich omówimy doświadczenia podróży,
zamieszkiwania, wyobcowania oraz czytania przestrzeni w literaturze współczesnej.
Przeanalizujemy takie kategorie jak: przestrzeń, miejsce i mapa, wykorzystywane nie
tylko do opisu lecz również do konceptualizowania istotnych dla literatury
i współczesności problemów. Poruszymy również problem przestrzeni literatury –
obiegu literatury zarówno w przestrzeniach geograficznych, jak i w przestrzeni
współczesnej kultury. Przegląd różnych perspektyw badawczych, zarówno tych
zorientowanych na sam tekst i przestrzeń przedstawioną w literaturze, jak i tych,
łączących zagadnienia wewnątrztekstowe z kwestiami geograficznymi,
socjologicznymi, filozoficznymi, komparatystycznymi oraz tych, związanych
ze zwrotem przestrzennym i geopoetyką pozwoli studentom na głębsze poznanie,
a następnie wybór narzędzi metodologicznych do samodzielnych analiz wybranych
zagadnień i tekstów literackich. Szczegółowy plan zajęć seminaryjnych zostanie
dostosowany do zainteresowań i planów badawczych Uczestniczek i Uczestników
seminarium. Zagadnienia: Przestrzeń w tekście ; Przestrzeń tekstu ; Praktyki
przestrzenne ; Kulturowe wzorce doświadczania przestrzeni; Przestrzenie literatury.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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8.

Dr Tomasz Kunz: Więcej niż słowa. Przekraczanie granic między literaturą i życiem
w poezji i prozie polskiej XX i XXI wieku Przedmiotem naszego zainteresowania będzie
problematyka związana z przekraczaniem tradycyjnych, konwencjonalnych granic
między życiem a literaturą, biografią a autokreacją, osobą autora a podmiotem
utworu, ja-empirycznym a ja-tekstowym. Problematyka ta rozpatrywana będzie
w trzech krzyżujących się perspektywach: a/ teorii i praktyki literackiej; b/ działań
autokreacyjnych, przejawiających się zarówno poprzez aktywność pisarską, jak
i świadome działania (legendotwórcze, autopromocyjne); c/ społecznych wyobrażeń
na temat artysty, jego roli społecznej i funkcji symbolicznej. Podczas seminarium
poddamy analizie najciekawsze i najbardziej oryginalne przypadki takich strategii
literackich w literaturze polskiej XX i XXI wieku, w których twórczość i egzystencja
tworzą nierozłączną, choć heterogeniczną i wewnętrznie złożoną empiryczno-
tekstową całość (S. I. Witkiewicz, W. Gombrowicz, M. Hłasko, T. Różewicz, M.
Białoszewski, T. Konwicki, E. Stachura, R. Wojaczek, A. Stasiuk, D. Masłowska).
Postaramy się pokazać związki interesującej nas problematyki z dokonującą się
w dwudziestowiecznej literaturze ewolucją tożsamościowej samowiedzy,
zmieniającymi się koncepcjami podmiotowości oraz zjawiskiem zacierania się granic
między gatunkami fikcjonalnymi a niefikcjonalnymi (różnymi formami dokumentów
osobistych, korespondencji, wypowiedzi eseistyczno-teoretycznych). Spróbujemy
także zaproponować taki sposób lektury, który wykraczałby poza dualizm kategorii
estetycznych, stosowanych do analizy i interpretacji dzieła literackiego, oraz kategorii
psycho-biograficznych stosowanych do ujęć skoncentrowanych na życiu i osobowości
twórcy. Podczas seminarium student powinien uzyskać podstawową wiedzę
teoretyczną w zakresie nowoczesnych i ponowoczesnych literackich koncepcji
podmiotowości, znać i umieć wykorzystywać pojęcia i kategorie związane z omawianą
na seminarium problematyką (m.in. depersonalizacja, legenda literacka, życiopisanie,
bio-poetyka, podmiot sylleptyczny, autor modelowy, obraz autora, transgresja,
autokreacja, ja autobiograficzne, pakt autobiograficzny). Powinien także umieć
sproblematyzować te kategorie i pojęcia na przykładzie omawianych tekstów.
Ostatecznym i najważniejszym celem seminarium jest jednak napisanie i późniejsza
obrona pracy dyplomowej, dlatego student musi przede wszystkim zdobyć
umiejętność zbierania, selekcji i krytycznego wykorzystywania materiałów
niezbędnych do jej przygotowania, dokonać wyboru metodologii badawczej
i przygotować pod opieką promotora rozprawę krytyczną zgodną z profesjonalnymi
standardami kompozycyjnymi, stylistycznymi i merytorycznymi wymaganymi
w przypadku prac magisterskich z zakresu literaturoznawstwa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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9.

Prof. dr hab. Anna Łebkowska: Ludzkie - międzyludzkie i nie-ludzkie w literaturze XX
i XXI wieku. Antropologia kultury – estetyka – etyka W centrum tematyki spotkań
seminaryjnych znajdą się relacje między naturą, kulturą i w powiązaniu
ze współczesnymi rozumieniami traktowanej łącznie naturykultury. Szczególną uwagę
poświęcimy zagadnieniom bio-transfiguracji . Będziemy analizować teksty literackie
problematyzujące kwestię punktu widzenia ludzkiego/ zwierzęcego/ rzeczowego bądź
całkowicie wykreowanego (fantastyka) i  genderowego. Zajmować się będziemy
takimi problemami jak: ciało – zmysły, afekty; cielesne wyobcowanie, tu m.in.
problem liminalności i  transgresji; ciało cyborga i ciało wirtualne, kategoria
osobliwości; a także relacjami między podmiotem i rzeczą; literackimi
reprezentacjami doświadczeń sensualnych (m.in. rola zmysłu wzroku i dotyku
i słuchu) Obiektem analizy staną się m.in. przeobrażenia zachodzące w odmianach
fikcji groteskowej, onirycznej, fantastycznej i w metafikcji. Dokładnej analizie poddana
zostanie kategoria empatii w jej wymiarze epistemologicznym, metafizycznym,
etycznym i estetycznym m.in. w powiązaniu z innymi sztukami; uwzględnione też
zostaną relacje między kategorią cielesności a najnowszymi mediami. Tematy prac
magisterskich nie zostaną ograniczone do problematyki analizowanej na seminarium,
lecz wiązać się będą z szeroko pojętymi zagadnieniami literatury XX i XXI wieku.
Założeniem seminarium jest opracowanie - indywidualnie ze studentami - tematów
prac magisterskich, a następnie, w trakcie spotkań seminaryjnych i konsultacji,
przedstawianie przez studentów promotorowi poszczególnych etapów i postępów
w ich powstawaniu. Na spotkaniach seminaryjnych w drugim semestrze
prezentowane będą przez studentów wstępne konspekty prac Wprawdzie tematy prac
magisterskich nie zostaną ograniczone do problematyki analizowanej na seminarium,
wiązać się mogą bowiem z szeroko pojętymi zagadnieniami literatury XX wieku,
jednakże celem spotkań będzie pogłębianie wiedzy zakresie problematyki
zasygnalizowanej w temacie seminarium. warunki zaliczenia przedmiotu: aktywne
uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych, wykazywanie się znajomością wskazanych
w programie zajęć rozpraw naukowych i utworów literackich, umiejętność
problematyzacji badanych zjawisk literackich, umiejętność analizy tekstów literackich
z wykorzystaniem kategorii antropologicznych . W drugim semestrze: oprocz
wymienionych wymagań warunkiem zaliczenia będzie przygotowanie konspektu
pracy magisterskiej i wstępnej bibliografii .

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10.

Prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź: Miłość, pożądanie, strach. Emocje
we wczesnonowożytnej literaturze polskiej i europejskiej Celem seminarium jest
przyjrzenie się, w jaki sposób wczesnonowożytni autorzy i autorki radzili sobie
z opisywaniem swoich emocji – negatywnych i pozytywnych. Będziemy czytali utwory
poetów i prozaików polskich, angielskich, francuskich, włoskich, hiszpańskich,
węgierskich i ukraińskich. Zastanowimy się, jakie emocje ich szczególnie
interesowały, o jakich chętnie pisali, a jakie wypierali. Jak o emocjach pisali
mężczyźni, a jak kobiety? W jaki sposób siedemnastowieczna retoryka próbowała
katalogować afekty? Które afekty są wspólne dla literatury i sztuk plastycznych?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

11.

Dr hab. prof. UJ Piotr Oczko: Przeszłość i codzienność. Literatura, sztuka i życie
do końca wieku XIX Tematyka seminarium obejmuje szeroko rozumianą kwestię
obyczajowości, rytuałów i codzienności w literaturze i sztuce do końca XIX wieku oraz
analizy omawianych zjawisk kulturowych przy pomocy współczesnych narzędzi
metodologicznych. Forma seminarium jest z zasady otwarta i dostosowywana,
podobnież jak lista lektur, do zainteresowań i planów Uczestniczek i Uczestników
spotkań. Wybrane zagadnienia: Dawne książki kucharskie Jedzenie i gotowanie
w sztuce i literaturze „Uczty Babette”, czyli kultura stołu Przestrzeń domu – zmiany
w jej ostrzeganiu na przestrzeni wieków Domki dla lalek – mityczne reprezentacje
domowości Dawne zabawki jako nauczyciele ról społecznych Literatura o dzieciach
i dla dzieci Dawne poradniki domowe Genderowe modele kobiecości i męskości
w czasach dawnych Los służby Kulturowe przedstawienia seksualności w przeszłości
Sex & drugs before Rock ‘n’ Roll Choroby w dawnej sztuce i literaturze

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

12.

Dr hab. prof. UJ Olga Płaszczewska: Sztuka interpretacji - o czytaniu literatury
Seminarium poświęcone sztuce interpretowania poezji i prozy (przede wszystkim
ostatnich 200 lat) w narodowych i ponadnarodowych kontekstach. Obejmuje
zagadnienia teoretyczne, w tym pytanie o cel działania interpretatora, stosowane
strategie, granice odczytań (zwłaszcza porównawczych), kwestię wyjaśniania
i rozumienia dzieła, oraz poszukiwania praktyczne, polegające na analizie
i interpretacji wybranych utworów polskich i obcych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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13.

Dr hab. prof. UJ Włodzimierz Próchnicki: Literatura - przeszłość i (po)nowoczesność
Uczestnicy seminarium poznają zespół współczesnych i dawniejszych tekstów
literackich (np. powieści, wiersze) i paraliterackich (np. pamiętniki, reportaże),
polskich i/lub obcych z okresu od 1939, po około 2019. W toku dyskusji,
z wykorzystaniem prac literaturoznawczych dotyczących m. in. problemów
historyczności, pamięci i postpamięci, fikcji i faktu, studenci będą badać w jaki sposób
autorzy przedstawiają przeszłość i współczesność. Analizy i interpretacje badanych
tekstów odnosić się będą do problematyki społecznej, politycznej, kulturowej,
obyczajowej. W paru przypadkach dyskusje obejmą też filmy fabularne, prezentujące
wydarzenia równoległe do tekstów. Te działania badawczo - interpretacyjne stanowić
będą przygotowanie do pisania prac magisterskich, których temat zostanie określony
indywidualnie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

14.

Dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk: Język wypowiedzi potocznych i oficjalnych (media,
reklama, kazanie, modlitwa, poradnik, nazwy własne...i inne) Tematyka seminarium: -
Style funkcjonalne i gatunki polszczyzny dawnej i współczesnej - Metody badawcze
stylistyki, lingwistyki tekstu, genologii lingwistycznej, pragmalingwistyki i onomastyki
- Akty mowy a funkcje wypowiedzi - Środki perswazji - Wyrażanie i komunikowanie
emocji - Antroponimia, toponimia i chrematonimia

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

15.

Dr hab. prof. UJ Kazimierz Sikora: Polska etykieta językowa: problemy, zagrożenia,
prognozy Proponowane zagadnienia: dialog starych i nowych norm grzeczności,
grzeczność akademicka, grzeczność młodego pokolenia Polaków, grzeczność
w Internecie, aksjologiczny wymiar językowej etykiety, przyszłość tradycyjnej kultury
stołu i biesiadowania, kultura dyskusji i polemiki w przestrzeni publicznej, agresja
werbalna i język nienawiści.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

16.

Dr hab. prof. UJ Magdalena Siwiec: Romantyzm i nowoczesność Seminarium ma mieć
charakter po części interpretacyjny (wspólna lektura, analiza i interpretacja tekstów
romantycznych), po części teoretyczny (omówienie wybranych strategii czytania
romantyzmu, podporządkowywania go rozmaitym paradygmatom teoretycznym),
po części praktyczny (pisanie prac komparatystycznych). Przedmiotem szczególnej
uwagi badawczej jest literatura i kultura okresu romantyzmu i jej nowoczesne
odczytania. Seminarium koncentruje się wokół związków romantyzmu
i nowoczesności, a więc z jednej strony przejawów pooświeceniowego odczarowania
świata w literaturze, kształtowania podmiotu w oparciu o antropocentryczną filozofię,
z drugiej zaś – wokół nowoczesnych odczytań romantyzmu. Interesować nas będzie
ewolucja podmiotu romantycznego, melancholia i ironia, pokusa nihilizmu i walka
z nim oraz konsekwencje tych zjawisk w poetyce tekstów. Zajęcia pomyślane są tak,
by cykl spotkań poświęconych twórczości jednego romantyka (Wordswortha,
Coleridgea, Shelleya, Jean Paula, Holderlina, Kleista, Hugo, Nervala, Mickiewicza,
Słowackiego, Norwida, Krasińskiego) towarzyszyła lektura najcelniejszych ich
interpretatorów (Abrams, Taylor, Bloom, De Man, Adorno, Maciejewski, Janion,
Żmigrodzka...).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

17.

Dr hab. Mateusz Skucha: Młodopolska proza kobiet Seminarium poświęcone jest -
szeroko rozumianej - młodopolskiej prozie kobiet, ukazanej na tle
charakterystycznych zjawisk kulturowych lat 1890 - 1918. Interpretacji poddane
zostaną wybrane utwory m.in. takich autorek, jak: Eliza Orzeszkowa, Maria
Konopnicka, Gabriela Zapolska, Zofia Nałkowska, Maria Komornicka, Maryla Wolska,
Bronisława Ostrowska, Ewa Łuskina, Maria Wielopolska, Eleonora Kalkowska.
Metodologicznym punktem wyjścia będzie przede wszystkim feministyczna krytyka
literacka. Poszukiwać będziemy zarówno typowych, jak i oryginalnych cech twórczości
tych pisarek, zwracając uwagę na tematykę oraz styl ich tekstów, by następnie
zobaczyć, na czym polega wyjątkowość młodopolskiej prozy kobiet.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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18.

Prof. dr hab. Władysław Śliwiński: Językowo-kulturowy i tekstowy obraz świata
w wybranych tekstach literackich, publicystycznych i użytkowych – podstawy
metodologiczne i analiza Treści, które będą realizowane na seminarium I. Część
teoretyczno-metodologiczna Pojęcie językowego obrazu świata (JOS) na gruncie
niemieckojęzycznym i amerykańskim. Językowy a tekstowy obraz świata w badaniach
polskich językoznawców. Teoria pól językowych: paradygmatyczna (Josta Triera)
i syntagmatyczna (Waltera Porziga). Składnik syntaktyczny jako podstawowa
jednostka badawcza w wyróżnionych w tekstach kategoriach i subkategoriach
leksykalno-semantycznych. Sposoby wyrażania składnika syntaktycznego.
Charakterystyka językowo-kulturowa materiału badawczego. II. Część analityczno-
badawcza Przegląd poszczególnych kategorii leksykalno-semantycznych pod kątem
wypełniania ich typami składników syntaktycznych – analiza paradygmatyczna.
Analiza łączliwości składniowej (syntagmatyczna) leksemów w nadrzędno-
podrzędnych związkach syntaktycznych. Kreacja tekstowego obrazu świata (TOS)
zawarta w materiale badawczym z uwzględnieniem elementów semantycznych
(tematycznych), ilościowych, składniowych i funkcjonalnych. Wskazanie
ewentualnych perspektyw badawczych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Student powinien zaprezentować podczas seminarium jeden ukończony
rozdział pracy dyplomowej. Warunkiem zaliczenia jest też obowiązkowe
uczestnictwo w zajęciach.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę,
prezentacja

Student powinien zaprezentować podczas seminarium wybrany rozdział
pracy oraz przedstawić promotorowi do akceptacji ukończoną pracę
dyplomową z przypisami i kompletną bibliografią. Warunkiem zaliczenia jest
też obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 90

przygotowanie pracy dyplomowej 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 90

przygotowanie pracy dyplomowej 210

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
360

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Language Learning Strategies

Nazwa przedmiotu
Language Learning Strategies

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna różne rodzaje strategii uczenia się języków obcych. PAK_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ (zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego), potrafi przygotować pracę pisemną
i wypowiedź ustną w tym języku.

PAK_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student wykazuje się niezależnością sądów, wie, jak je przekonująco przedstawić
i uzasadnić. PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Meeting 1 Topic: Introduction to the seminar Aim: Presenting the topics, the aims, and
the bibliography; reflecting on questions: What is language? How are languages
learned? Meeting 2 Topic: Language learning and teaching – theories, methods,
models Aim: Exploring past and current trends in the field of language teaching and
learning Meetings 3-4 Topic: Learning Styles and Profiles Aim: Assessing learning
styles and profiles of the participants Meeting 5 Topic: Learning Strategies Aim:
Examining current typologies of language learning strategies Meeting 6 Topic:
Preparation for Language Learning Aim: Organizing individual learning Meeting 7
Topic: Extending Vocabulary Aim: Learner training Meeting 8 Topic: Dealing with
Grammar Aim: Learner training Meetings 9 Topic: Listening Aim: Learner training
Meetings 10 Topic: Speaking Aim: Learner training Meetings 11 Topic: Reading Aim:
Learner training Meeting 12 Topic: Writing Aim: Learner training Meeting 13 Topic:
Dealing with assessment and self assessment Aim: Learner training Meeting 14 Topic:
Conclusions Aim: Summing up and discussion

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Zakryte i odkryte w literaturze
przełomu XIX/XXw

Nazwa przedmiotu
Opcja: Zakryte i odkryte w literaturze przełomu XIX/XXw

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy w zakresie literatury przełomu XIX/XX wieku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na utwory
odsłaniające trudne problemy, które wcześniej nie były (lub były w innym zakresie) przedmiotem literackiego
oglądu.

C2 Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego, w szerszych
kontekstach kulturowych i społecznych.

C3 Przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych literaturoznawstwa
z antropologią, psychologią i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
literatury w kontekście innych dziedzin.

PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go
w kontekście historycznoliterackim i kulturowym; umie odnieść tekst literacki do innego zjawisk
społecznych. Zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu literackiego.
Twórczo wykorzystuje znajomość literatury polskiej i powszechnej oraz metodologii
literaturoznawczej w formułowaniu hipotez interpretacyjnych

PAK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych. PAK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem opcji będzie analiza i interpretacja wybranych dzieł wczesnego
modernizmu polskiego i europejskiego, zmierzająca do wydobycia treści ukrytych pod
powierzchnią tekstu, ujawnianych przez jego fałdy i zmarszczki, poprzez które da się
odczytać najważniejsze i najtrudniejsze problemy nurtujące ówczesną epokę, także jej
obsesje, lęki, traumy i choroby. W polu dyskusji znajdą się m.in. tematy: pojmowanie
roli sztuki jako ekspresji podświadomego, nowa kobiecość, kryzys patriarchatu
i negatywne figuracje postaci ojca, obnażanie psychopatologii i patologii społecznej,
zwrot w stronę okultyzmu i satanizmu. Przedmiotem analiz będą utwory: H. Ibsena, A.
Strindberga, G. Hauptmanna, L. Tołstoja, A. Czechowa, K. Przerwy-Tetmajera, St.
Przybyszewskiego, M. Komornickiej, Wł. Reymonta, S. Żeromskiego, G.
Daniłowskiego, A. Nowaczyńskiego, G. Zapolskiej. Teksty literackie będziemy czytać
wykorzystując m.in. narzędzia krytyki feministycznej, genderowej i psychoanalizy
(Freud, Jung, Lacan). Forma zajęć: seminaryjna, z elementami wykładu. Tematy
proponowane (możliwość zmiany): 1. Pojmowanie roli sztuki jako ekspresji
podświadomego - w wypowiedziach dyskursywnych (sztuka jako odbicie absolutu
i kolektywnej nieświadomości) oraz literackich (autodestrukcyjność sztuki, histeria,
zahamowane libido). 2. Nowa kobiecość (mizoginizm, femme fatale/domina,
antypatriarchalny bunt). 3. Kryzys patriarchatu i negatywne figuracje postaci ojca
(ojciec patologiczny, ojciec nieobecny, negacja prawa Ojca). 4. Obnażanie
psychopatologii (neuroza, melancholia, histeria) oraz patologii społecznej (nieślubne
dzieci, traumy porodów, kazirodztwo, prostytucja). 5. Zwrot w stronę okultyzmu
i satanizmu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, egzamin ustny.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie referatu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of
Belief and Unbelief

Nazwa przedmiotu
Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obecność obowiązkowa,

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest pogłębiona lektura dzieł Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, która ma pokazać, że ich
niepokoje i poszukiwania są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej” (w rozumieniu Charlesa Taylora). Kurs ma
także przybliżać podstawowe koncepcje odnoszące się do bezprecedensowych warunków wierzeń religijnych
w XX wieku (tzw. efekt „epoki świeckiej”).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi
i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin
naukowych; - zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu literackiego -
student rozumie zjawisko "sekularyzacji" i zna tło napięć między religią i ateizmem w XIX i XX
wieku

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
- umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym,
historycznym, polityczno-społecznym, filozoficznym, - posiada umiejętności badawcze
obejmujące zarówno analizę prac z dziedzin kształcenia polonistycznego, jak i syntezę
zawartych w nich poglądów i idei

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- aktywnie rozwija swoje kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich,
krytycznych i naukowych; - potrafi świadomie i konstruktywnie uczestniczyć
w międzynarodowej wymianie naukowego, językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej; -
rozumie istotę sporu między teizmem i ateizmem, co pozwala mu z większym szacunkiem
odnosić się do ludzi o odmiennych przekonaniach. - dostrzega wartość światopoglądowego
pluralizmu

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miłosz i Gombrowicz są najbardziej prominentnymi pisarzami polskimi XX wieku,
którzy - bardziej lub mniej otwarcie – spierali się o religię. Jednym z najważniejszych
problemów dla Miłosza była tzw. „erozja wyobraźni religijnej” mająca związek
z poczuciem utraty „drugiej przestrzeni”, czyli wizji chrześcijańskiej eschatologii.
Gombrowicz obsesyjnie powracał do kwestii ludzkiego i zwierzęcego bólu, którego
istnienie zaprzeczało jego zdaniem chrześcijańskiemu obrazowi dobrego Boga. Na
pozór obaj pisarze wydają się stać na przeciwległych biegunach - Miłosz uważał się
za katolika, podczas gdy Gombrowicz mówił o sobie jako o ateiście. Jeśli jednak
wniknąć głębiej w powołane przez nich światy literackie, sprawa się komplikuje –
wiara Miłosza jest bardzo krucha („Sądzony byłem za rozpacz, bo nie mogłem tego
[wizji chrześcijańskiej eschatologii] zrozumieć - Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada),
ateizmowi Gombrowicza natomiast towarzyszy poczucie tajemniczości egzystencji
i niechęć do „płaskiego laicyzmu”, czyli wojowniczych i prymitywnych wersji ateizmu.
Paradoksalną naturę stosunku Miłosza i Gombrowicza do religii ujmuje formuła:
„dialektyka wiary i niewiary”. Podstawowym celem kursu jest rekonstrukcja dynamiki
religijnych/ agnostycznych/ ateistycznych poglądów tych dwóch wielkich postaci
polskiej kultury XX. Punktem wyjścia jest lektura porównawcza "Świata" (1943)
i "Ślubu" (1947), dzieł napisanych w szczególnym kontekście implozji tradycyjnej
metafizycznej ramy. Później zaplanowana jest interpretacja wybranych rozdziałów
z "Dziennika" Gombrowicza oraz kilku esejów (m.in. fragmentów "Ziemi Ulro")
i wierszy Miłosza. Kurs uczy pogłębionej lektury tych dwóch trudnych i bodaj
najważniejszych polskich pisarzy XX wieku, a zarazem ma pokazać, że ich niepokoje
i poszukiwania są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej”. Kurs ma także na celu
wprowadzenie podstawowych koncepcji odnoszących się do bezprecedensowych
warunków wierzeń religijnych w XX wieku (tzw. efekt „epoki świeckiej”). Głównym
przewodnikiem po ideach, które naznaczyły horyzont współczesnych religijnych
i świeckich przekonań, jest Charles Taylor, autor fundamentalnego dzieła: A Secular
Age.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 19

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

The History of the Printed Book

Nazwa przedmiotu
The History of the Printed Book

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat dziejów książki drukowanej od XV do XX wieku oraz jej
roli w kulturze. Zajęcia umożliwią lepsze poznanie i zrozumienie technologii wytwarzania książki drukowanej,
a także ich wpływu na jej przemiany formalne. Będą także okazją do poszerzenia zasobu angielskiego słownictwa
z zakresu historii książki i edytorstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna najważniejsze fakty z dziejów książki drukowanej. PAK_K2_W03, PAK_K2_W07

W2 Student rozumie rolę książki drukowanej w rozwoju ważnych nurtów
kulturowych. PAK_K2_W03, PAK_K2_W05

W3 Student rozumie wielowymiarowość książki drukowanej jako środka przekazu. PAK_K2_W03, PAK_K2_W05

W4 Student ma wiedzę na temat przemian form książki drukowanej w ujęciu
historycznym oraz ich powiązań z rozwojem technologii. PAK_K2_W03, PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sformułować wypowiedź ustną i pisemną w języku angielskim na temat zgodny
z przedmiotem kursu, używając specjalistycznego słownictwa poznanego
w czasie kursu.

PAK_K2_U04, PAK_K2_U05
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U2 dostrzec i zinterpretować powiązania między formą książki a treścią dzieła
literackiego. PAK_K2_U02, PAK_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do świadomego uczestnictwa w procesach kulturowych związanych obiegiem
książki drukowanej. PAK_K2_K05, PAK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Książka drukowana jako przedmiot materialny – morfologia, materiały, sposoby
produkcji, rozwój typografii. W1, U1

2.
Czynniki technologiczne, ekonomiczne i estetyczne kształtujące komunikację
typograficzną – związki między książką drukowaną i rękopiśmienną, technologią
a typografią, rola ilustracji i ornamentów, związki treści i formy.

W3, W4, U1, U2, K1

3.
Rola książki drukowanej w przemianach kulturowych – druk a humanizm
renesansowy, reformacja, respublica litteraria, kontrreformacja, oświecenie, druga
rewolucja druku w XIX wieku.

W2, U1, U2, K1

4. Kształtowanie się kultury książki – problemy autorstwa, własności intelektualnej,
rozwój przemysłu wydawniczego, dystrybucja, promocja, czytelnictwo. W1, W3, W4, U1, K1

5. Książka drukowana a media cyfrowa – analogie, różnice, szanse, wyzwania. W1, W2, W3, U1, K1

6. Specjalistyczne słownictwo angielskie z zakresu bibliologii. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzamin
pisemny,
egzamin
ustny, esej

Warunki dopuszczenia do egzaminu to: (1) aktywna obecność na zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona; w przypadku większej
liczby nieobecności konieczne jest przedstawienie usprawiedliwienia i ustne
zaliczenie treści z opuszczonych zajęć); (2) krótka praca pisemna w języku
angielskim. Forma egzaminu (pisemna lub ustna) zostanie ustalona ze
studentami na początku kursu.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30
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zbieranie informacji do zadanej pracy 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny esej

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

U1 x x x

U2 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Współczesny warsztat polonisty -
elektroniczne zasoby i narzędzia

badawcze

Nazwa przedmiotu
Opcja: Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

konwersatorium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student/studentka ma podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera. Student/studentka ma podstawową wiedzę
z gramatyki opisowej języka polskiego i gramatyki historycznej (lub historii języka polskiego). Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa.

C2 Nauczenie korzystania z elektronicznych narzędzi, urządzeń, programów, korpusów, baz danych.

C3 Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw
naukowych, prezentacji, referatów.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/studentka zdobywa wiedzę i umiejętności informatyczne pozwalające na poszerzenie
warsztatu językoznawczego o nowoczesne i skuteczne techniki. Zapoznaje się z podstawowymi
aspektami lingwistyki komputerowej, w szczególności z zagadnieniami automatycznego
gromadzenia i przetwarzania tekstu oraz działaniem programów zaprojektowanych jako
narzędzia dla językoznawców (korpusy, słowniki cyfrowe, a także narzędzia do ich
przygotowywania).

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

W2
student/studentka zdobywa wiedzę na temat bibliotek cyfrowych, najnowszych wyszukiwarek
danych językowych i dostępnych online czy offline zasobów elektronicznych oraz korpusów
językowych.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

W3 student/studentka rozwija wiedzę z zakresu językoznawstwa, a ściśle leksykografii. PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/studentka zostaje wyposażony w praktyczne umiejętności i przygotowany do podjęcia
w przyszłości współpracy z informatykami projektującymi narzędzia lingwistyczne. Oswaja się
również z nowoczesnymi technologiami, które w coraz większym stopniu wykorzystywane są
w pracy językoznawczej.

PAK_K2_U03

U2
student/studentka zdobywa umiejętności z zakresu obsługi bibliotek cyfrowych, korzystania
z najnowszych wyszukiwarek danych językowych i dostępnych online czy offline zasobów
elektronicznych oraz przeszukiwania korpusów językowych.

PAK_K2_U03

U3 student/studentka rozwija umiejętności z zakresu językoznawstwa, potrafi opracować hasło
do słownika i dokonać weryfikacji hipotez naukowych w wyniku pracy z korpusem językowym. PAK_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/studentka jest gotów do podjęcia działań naukowych lub zawodowych związanych
z językoznawstwem komputerowym i korpusowym, a tym samym zwiększa swoje szanse
na rynku pracy. Jest gotów do współpracy z informatykami i oraz z innymi specjalistami
w zakresie najnowszych metod opracowywania danych językowych.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I Warsztat informatyczny I. Wprowadzenie do lingwistyki komputerowej. 1. Omówienie
celu zajęć i praktycznych korzyści z nich płynących. 2. Podstawowe pojęcia
i czynności informatyczne (system operacyjny, przeglądarka internetowa, edytory
tekstu, linia komend itp.). 3. Podstawowe pojęcia lingwistyki komputerowej (korpus,
tager, parser itp.). 4. Praca z tekstem na komputerze: reprezentacja tekstu (np.
format tekstowy, XML, HTML itp.), kodowanie znaków diakrytycznych, edycja tekstu
(wyszukiwanie, używanie wyrażeń regularnych). 5. Warsztat informatyczno –
lingwistyczny – pojęcia, narzędzia: anotacja, lematyzacja, dezambiguacja, analiza
składniowa i morfologiczna. II. Budowa własnego korpusu 1. Pozyskiwanie materiałów
(internet, materiały tekstowe, OCR). 2. Anotacja materiałów. 3. Tworzenie korpusu. 4.
Uzupełnianie korpusu. III. Korzystanie z korpusu. 1. Język zapytań (Poliqarp, CQP). 2.
Konkordancje. IV. Omówienie wybranych narzędzi (np. NKJP, Morfeusz, TakIPI,
Słowosieć itp.). V. Omówienie innych dziedzin lingwistyki komputerowej (np.
stylometria, automatyczne tłumaczenie itp.).

W1, U1, K1
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2.

II Warsztat językoznawczy Językoznawstwo współczesne (15 godz.). 1. Biblioteki
cyfrowe w Polsce – zasoby i możliwości przeszukiwania. 2. Dostępne offline i online
słowniki współczesnego języka polskiego - możliwości i ograniczenia wyszukiwania
danych w zasobach. 3. Dostępne online portale edukacyjne i bazy danych przydatne
w pracy językoznawcy. 4. Korpusy językowe - korpusy równoległe i narodowe,
korpusy specjalistyczne, korpusy języka mówionego, korpusy synchroniczne –
Narodowy Korpus Języka Polskiego (NKJP). 5. Wyszukiwanie danych w NKJP i innych
profesjonalnych wyszukiwarkach (tzw. składnia zapytań). 6. Współczesny warsztat
leksykografa. Jak powstaje słownik elektroniczny? Zasady, etapy i problemy
opracowywania haseł słownikowych. 7. Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych
do opracowania haseł słownikowych (wyszukiwanie i porządkowanie kolokacji,
ustalanie liczby znaczeń i homonimii, dobór właściwej ilustracji materiałowej,
opracowanie definicji, wyróżnianie jednostek frazeologicznych i terminów,
opracowanie informacji gramatycznej, ustalenie relacji semantycznych).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

II Warsztat językoznawczy Językoznawstwo historyczne (15 godz.) 1. Zasoby
elektroniczne w pracy badacza diachronisty (materiały offline) oraz możliwości ich
wykorzystania z użyciem narzędzi komputerowych (korpus tekstów staropolskich). 2.
Zasoby elektroniczne w wersji online - charakterystyka historycznojęzykowych
projektów (słowniki, kartoteki słowników, korpusy) w: FBC, RCIN, Polona,
staropolska.pl oraz różne możliwości przeszukiwania ich zasobów. 3. Elektroniczny
Słownik pojęciowy języka staropolskiego – nowe możliwości badań semantyki języka
doby staropolskiej (korpus jako źródło informacji niezakodowanej). 4. Metody
językoznawstwa komputerowego w językoznawstwie historycznym: - Kladystyka -
język polski na tle pozostałych języków indoeuropejskich. - Badania korpusowe -
porównywanie danych z dostępnych korpusów historycznych. - Rekonstrukcja -
algorytmy do rekonstrukcji form dawnych. - Derywacja - prezentacja założeń
i dotychczasowych programów oraz ich zastosowanie do gramatyki historycznej
języka polskiego. - Derywacja - eksperymenty, elektroniczny słownik etymologiczny
języka polskiego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

I Warsztat informatyczny (pierwszy semestr zajęć). Warunkiem zaliczenia jest: –
aktywne uczestnictwo w zajęciach, – bieżące opracowywanie zadanych przez
prowadzącego ćwiczeń, – przygotowanie własnego korpusu, opracowywanego
sukcesywnie w trakcie zajęć.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczen
ie na
ocenę

II Warsztat językoznawczy (drugi semestr zajęć). 1. Językoznawstwo współczesne.
Warunkiem zaliczenia jest: opracowanie wybranego hasła do słownika języka
polskiego z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych. 2. Językoznawstwo
historyczne. Warunkiem zaliczenia jest: stworzenie małej bazy danych do
eksperymentu związanego z derywacją, wygenerowanie przez komputer jednej
zmiany dźwiękowej z tej bazy danych oraz opis rezultatów i porównanie form
wygenerowanych z formami rzeczywiście poświadczonymi.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

rozwiązywanie zadań problemowych 5

przygotowanie projektu 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

poprawa projektu 5

programowanie 5

testowanie 5

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

rozwiązywanie zadań problemowych 5

przygotowanie projektu 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

poprawa projektu 5

programowanie 5

testowanie 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Liryka w twórczości Mickiewicza,
liryka Mickiewiczowska w tradycji

literackiej

Nazwa przedmiotu
Opcja: Liryka w twórczości Mickiewicza, liryka Mickiewiczowska w tradycji literackiej

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość twórczości Mickiewicza z zakresu liryki i małych form poetyckich (w edycjach zbiorowych "Dzieł" Mickiewicza t. I:
"Wiersze"

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna główne fakty z dziejów polskiej i międzynarodowej recepcji liryki
Mickiewicza PAK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi stosować procedury interpretacji literackiej historycznie adekwatnej
oraz zasady poznawania recepcji literackiej. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do komunikowania wiedzy na temat twórczości Mickiewicza oraz
do działań uświadamiających rangę tej twórczości w polskiej tradycji literackiej
i w literaturze światowej.

PAK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Stan wiedzy o liryce Mickiewicza. Edycje zbiorowe "Wierszy". W1

2. Wielość estetyk lirycznych Mickiewicza. Liryka i liryczność. Liryki i wiersze. U1

3. Debiut i pierwsze manifesty Mickiewicza a tradycje klasycyzmu europejskiego. U1

4. Liryczność "Ballad i romansów". Polska i słowiańska recepcja cyklu. W1, U1

5. "Sonety" i liryka miłosna Mickiewicza. U1

6. "Sonety krymskie". Cykl romantyczny, nowy język poezji. U1

7. "Sonety krymskie" - recepcja polska i europejska. W1

8. Mickiewicz - tłumacz liryków. U1

9. Liryka refleksyjna i patriotyczna Mickiewicza (1829-1832). W1

10. "Śniła się zima...", "Widzenie" jako poematy liryczne. U1

11. Liryka paryska, liryki lozańskie - próba lektury. U1

12. Liryki lozańskie w literaturze polskiej. W1, U1

13. Adam Mickiewicz w poezji polskiej i światowej. W1, K1

14. Tłumaczenia liryki Mickiewicza na języki obce. W1, K1

15. Mickiewicz - liryk w literaturze polskiej XX-XXI w. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na zajęciach

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, esej obecność na zajęciach; pozytywna ocena eseju albo zaliczenia ustnego

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny esej zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Kulinaria w języku w ujęciu
historycznym

Nazwa przedmiotu
Opcja: Kulinaria w języku w ujęciu historycznym

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach, egzamin w formie udziału we wspólnym projekcie leksykograficznym
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 1. Zapoznanie studentów z najstarszymi zachowanymi kulinarnymi tekstami zwartymi oraz recepturami
rozproszonymi

C2 2. Zapoznanie studentów z różnymi typami źródeł do badania słownictwa kulinarnego w ujęciu historycznym

C3 3. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu badań historycznojęzykowych leksykologicznych
i leksykograficznych, poparte ćwiczeniami praktycznymi

C4 4. Próba odtworzenia na podstawie starych receptur dawnych desygnatów kulinarnych

C5 5. Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z analizą tekstu historycznego

C6 6. Przygotowanie studentów do pracy ze źródłami historycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
1. Źródła do badań słownictwa kulinarnego w ujęciu historycznym
(najstarsze teksty zwarte – książki kucharskie oraz receptury
rozproszone, gromadzone na kartach zielników, kalendarzy, poradników,
listów prywatnych itp.)

PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

W2 2. Źródła leksykograficzne do badania dziejów polszczyzny PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

W3 3. Teoria pól semantycznych i w jej świetle pole „Kulinaria” PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

W4 4. Zapomniane terminy (a zatem i desygnaty) kulinarne od XV
do początków XX w. Rozwój słownictwa z tego zakresu. PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

W5
5. Przekształcenia semantyczne, jakim ulegało słownictwo kulinarne
w trakcie jego rozwoju, nierozerwalnie związanego z rozwojem kultury
i obyczajowości

PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

W6 6. Najważniejsze źródła słownictwa kulinarnego w polszczyźnie. PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

W7 7. Dawna tradycję kulinarną w świetle danych językowych PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

W8 8. Metody badań historycznojęzykowych w aspekcie leksykologicznym PAK_K2_W04, PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 1. Wymienić i omówić źródła do badań słownictwa kulinarnego w ujęciu
historycznym

PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

U2 2. Wymienić i omówić źródła leksykograficzne do badania dziejów
polszczyzny

PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

U3 3. Omówić teorię pól semantycznych PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

U4 4. Wymienić, omówić i zastosować metody badań historycznojęzykowych PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

U5 5. Wymienić i omówić źródła słownictwa kulinarnego w polszczyźnie PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

U6 6. Dokonać analizy językoznawczej wybranego pola tematycznego
polszczyzny

PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

U7 7. Przeprowadzić analizę rozwoju formy i znaczenia danej jednostki
leksykalnej (studia „z życia wyrazu”

PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07



Sylabusy 133 / 224

U8 8. Wskazać przyczyny i kierunki rozwoju słownictwa w zakresie
wybranego pola tematycznego

PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

U9 9. Posługiwać się różnymi typami źródeł do badania dziejów naszego
języka

PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

U10 10. Wykorzystywać źródła materiałowe i leksykograficzne do badań
historycznojęzykowych

PAK_K2_U02, PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06, PAK_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 1. Prowadzenia badań historycznojęzykowych PAK_K2_K02, PAK_K2_K04

K2 2. Pracy z tekstem historycznym PAK_K2_K02, PAK_K2_K04

K3 3. Wykorzystywania różnego typu źródeł w pracy badawczej PAK_K2_K02, PAK_K2_K04

K4 4. Prowadzenia działań uświadamiających znaczenie tradycji i historii
języka dla kultury narodowej PAK_K2_K02, PAK_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Cele i założenia badań nad słownictwem kulinarnym w ujęciu historycznym
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

2.

2. Metody badań historycznojęzykowych, podstawa materiałowa, źródła
leksykograficzne do badania dziejów polszczyzny, źródła do badań słownictwa
kulinarnego w ujęciu historycznym (najstarsze teksty zwarte – książki kucharskie oraz
receptury rozproszone, gromadzone na kartach zielników, kalendarzy, poradników,
listów prywatnych itp.)

W1, W2, W8, U1, U10,
U2, U4, U9, K1, K2, K3,
K4

3. 3. Teoria pól semantycznych i jej zastosowanie w badaniach historycznojęzykowych W3, U3, K1, K2, K3, K4

4.
4. Zapomniane terminy (a zatem i desygnaty) kulinarne od XV do początków XX w.
Przygotowanie słownika terminów kulinarnych w ujęciu historycznym (na podstawie
wybranych źródeł)

W2, W4, U7, K1, K2, K3,
K4

5. 5. Analiza semantyczna pola „Kulinaria” w ujęciu historycznym W4, U6, U7, U8, K1, K2,
K3, K4

6. 6. Przekształcenia semantyczne, jakim ulegało słownictwo kulinarne w trakcie jego
rozwoju.

W5, W7, U5, U6, U7, U8,
K1, K2, K3, K4

7. 7. Źródła słownictwa kulinarnego w polszczyźnie. W6, W7, U5, K1, K2, K3,
K4

8. 8. Analiza formalna pola „Kulinaria” w ujęciu historycznym W5, W6, U6, U7, U8, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje



Sylabusy 134 / 224

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie na ocenę, raport, wyniki badań,
zaliczenie, egzamin w formie udziału we
wspólnym projekcie leksykograficznym

obecność na zajęciach, egzamin w formie
udziału we wspólnym projekcie
leksykograficznym

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie na ocenę, raport, wyniki badań,
zaliczenie, egzamin w formie udziału we
wspólnym projekcie leksykograficznym

obecność na zajęciach, egzamin w formie
udziału we wspólnym projekcie
leksykograficznym

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań empirycznych 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przygotowanie dokumentacji 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 20
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zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 10

przygotowanie dokumentacji 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę raport wyniki badań zaliczenie
egzamin w formie udziału we

wspólnym projekcie
leksykograficznym

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x x

W5 x x

W6 x x

W7 x

W8 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x x

U5 x x

U6 x x

U7 x x

U8 x x
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U9 x

U10 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x x

K4 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Dramat romantyzmu w Polsce i
Europie

Nazwa przedmiotu
Opcja: Dramat romantyzmu w Polsce i Europie

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie istotne zjawiska w dziedzinie teatru i dramatu romantycznego w różnych
jego literackich odmianach. Zna powiązania pomiędzy twórczością polskich i europejskich
romantyków, zwłaszcza Byrona i Tiecka. Zna tradycję kultury XIX wieku i rozumie ważne procesy
historycznoliterackie. Zna teorie romantycznego dramatu, jego zależność od filozofii i mistyki
XIX w.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student potrafi analizować skomplikowane struktury dramaturgiczne, interpretować treść
dramatów, porównywać akcje i kompozycje na piśmie (eseje, wypracowania) jak i w mowie
(prezentacje, wystąpienia na konferencjach, głos w dyskusji). Student potrafi samodzielnie
prowadzić badania nad utworami dramatycznymi romantyzmu i epok późniejszych. Potrafi
posłużyć się zdobytą wiedzą do swoich prac z dziedziny antropologii literatury.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego i oryginalnego formułowania wniosków związanych
z europejską kulturą i antropologią romantyzmu. Szanuje prawo innych do odmiennych
interpretacji zagadnień. Jest otwarty na dialog w ważnych sprawach humanistyki. Jest gotów
do prowadzenia dyskusji o romantyzmie i jego dziedzictwie. Jest gotów do samodzielnego
myslenia i odważnego przekazywania swoich wniosków i refleksji.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Dramaty romantyczne w Europie i Polsce rozumiane i komentowane jako teksty
literackie o znaczeniu antropologicznym, filozoficznym i politycznym. Ujawniają
dialektykę podmiotowej relacji ze światem, a przez to stają się dramatami egzystencji
poznającego świat podmiotu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30



Sylabusy 139 / 224

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do egzaminu 30

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Polskie orientalia romantyczne

Nazwa przedmiotu
Opcja: Polskie orientalia romantyczne

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość literatury polskiej adekwatna do roku studiów i specjalności
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy na temat procesu kształtowania się zainteresowań orientalistycznych w Polsce u schyłku
oświecenia i w epoce romantyzmu oraz europejskiego tła tego zjawiska (orientalizm francuski, niemiecki,
angielski etc.)

C2 Zapoznanie studentów z sylwetkami polskich literatów-podróżników na Wschód (Bliski i Daleki) oraz pionierów
polskiej orientalistyki, a także z literackimi wizjami Orientu wpisanymi w dzieła romantyczne

C3 Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa (orientalistyka, orientalizm
polski)

C4 Wypracowanie kompetencji sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim

C5 Przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury

C6 Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw
naukowych, prezentacji, referatów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna uwarunkowania kulturowe XIX-wiecznego orientalizmu europejskiego oraz
sylwetki prekursorów polskich badań orientalistycznych

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

W2 student zna postulaty i programy romantyczne (europejskie i polskie) mówiące
o potrzebie odkrywania Orientu i czerpania stamtąd inspiracji artystycznych

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

W3
student zna nazwiska polskich poetów/pisarzy epoki romantyzmu zafascynowanych
Wschodem oraz wizje Orientu wykreowane w ich dziełach (chronologię pojawiania się
tych utworów, kontekst biograficzny, odmienności poetyk etc.)

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zanalizować wykreowane przez romantyków wizje Orientu, umieszczając
je kompetentnie w kontekście historycznoliterackim, biograficznym i kulturowym

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

U2
potrafi przygotować samodzielnie zaliczeniową pracę badawczą na elementarnym
poziomie, wykorzystując przekazaną wiedzę (zgodnie z przepisami prawa autorskiego,
zasadami redakcji tekstu, regułami sporządzania przypisów i bibliografii)

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

U3 umie posługiwać się programami komputerowymi i przygotować publikację do druku PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dzięki przekazanej wiedzy na temat różnych kultur (i literatur) Wschodu oraz dzięki
umiejętnościom komparatystycznym student posiada kompetencje, by podejmować
działania (inicjatywy) uświadamiające znaczenie dialogu kultur (Wschód-Zachód)

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wprowadzenie: pojęcie orientalizmu (dawniej i dziś, "Orientalizm" E. Saida).
Najdawniejsze kontakty Polaków ze Wschodem i orientalizm staropolski (Turcja,
Persja, Ziemia Święta, podróże polskich Tatarów do Arabii etc.). Orientalizm kresowy,
rola Żydów, Tatarów, Karaimów i Ormian. Orient w polskiej kulturze materialnej
(stroje, tkaniny, zdobnictwo, militaria, architektura itd.), zbiory. Staropolskie turcyki.
Mikołaj Radziwiłł (Sierotka) i jego "Peregrynacja do Ziemi Świętej". Orientalizm
sarmacki a dzieje bajeczne. Sarmaci i islam (tłumaczenie "Jerozolimy wyzwolonej"
Tassa, relacje z Turcją, victoria wiedeńska, Jan III Sobieski jako spadkobierca Gotfryda
z Bouillon itd.). Najstarsze polskie tłumaczenia literatury wschodniej. Dorobek
leksykograficzny (F. Meniński). 2. Dorobek orientalny literatury polskiego oświecenia –
największe osiągnięcia. Zainteresowania orientalistyczne w Polsce w XVIII wieku,
znajomość i nauczanie języków orientalnych. Puławy i środowisko ks. A. K.
Czartoryskiego ("Słowniczek wyrazów przyjętych do naszej mowy polskiej
ze wschodnich języków"), kontakty z orientalistami europejskimi (K. E. Reviczky, W.
Jones) oraz zbiory orientaliów. I. Krasicki o literaturze Wschodu ("O rymotwórstwie
i rymotwórcach" oraz encyklopedia "Zbiór potrzebniejszych wiadomości…"). Motywy
wschodnie w "Bajkach i przypowieściach" oraz "Bajkach nowych". Powieści wschodnie
jako imitacja orientalna. Podróżopisarstwo oraz powiastki wschodnie Jana Potockiego
("Podróż do Turek i Egiptu"; "Podróż przez stepy astrachańskie i na Kaukaz"; "Podróż
do Mongolii"). Świat arabski i orientalna struktura w "Manuscrit trouvé à Saragosse".
4. Polskie odkrycie Arabii: „Przebiegłem całą Arabię skalistą i pustą wszerz i wzdłuż”,
czyli orientalne pasje i podróże Emira Tadż al-Fahr (Wacława Rzewuskiego). Synteza
orientalizmu kresowego i naukowego. Przyjaźń z J. Hammerem i J. Klaprothem, pismo
„Mines d’Orient”. Podróże Rzewuskiego na Bliski Wschód. Dzieła: "Voyage à Palmire
ou Tadmor dans le désert", rękopis "Sur les chevaux orientaux", "Melodie arabskie".
Ataman Rewucha, Arabowie i Kozacy – kontaminacja dwóch orientalizmów
(egzotycznego i kresowego). Legenda „Emira” w literaturze i malarstwie XIX w. (m.in.
A. Mickiewicza "Farys"; J. Słowackiego "Duma o Wacławie Rzewuskim", W. Pola
"Hetman Złotobrody" etc.). 5. „Renesans orientalny”, czyli romantycy i Orient.
Kolonializm i badania archeologiczne: egipska wyprawa Napoleona i Kompania
Wschodnioindyjska Brytyjczyków. Towarzystwa orientalistyczne i azjatyckie
w Europie. Orientalizm francuski, niemiecki i brytyjski. Europejskie XIX-wieczne
przekłady literatury arabskiej, perskiej, tureckiej, indyjskiej. Literatura podróżnicza. 6.
Orient w zachodniej myśli, manifestach i dziełach romantycznych (Hamman, Herder,
Goethe "Dywan Zachodu i Wschodu", F. Schlegel, Novalis, A. Schopenhauer,
Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Nerval, Gautier, Delacroix, Byron itd.). Wizje Orientu
w romantycznej literaturze Zachodu – próba syntezy. 7. Polscy podróżnicy na Bliski
i Daleki Wschód w XIX wieku (m. in. A. Potocki, M. Mann, Działyńscy, W. Czartoryski,
M. Kleczkowski i inni). Polscy archeolodzy i kolekcjonerzy orientaliów (m. in. hr M.
Tyszkiewicz, polskie kolekcje paryskie). 8. Najważniejsze ośrodki orientalistyki polskiej
w I poł. XIX wieku (Wilno, Kraków, Petersburg, Moskwa, Kazań). Zainteresowania
i badania orientalistyczne oraz prace translatorskie w środowisku wileńskim. Rola G.
E. Grodka, J. Lelewela. Pionierskie przedsięwzięcia orientalistyczne Wilna (J. Sękowski,
M. Bobrowski). Pasje orientalne filomatów (J. Wiernikowski, J. Kowalewski, A.
Chodźko). Filomacki przekład Koranu ks. Ignacego Chlewińskiego i I. Domeyki oraz
Koran Jana Murzy Tarak Buczackiego. 9. Orientalne marzenia i studia Ludwika
Spitznagla. Poezje i korespondencja (m. in. wiersz "Do Kazimierza Rdułtowskiego,
planując z nim podróż na Wschód"). 10. Wątki orientalne w debiutanckich Poezjach
Aleksandra Chodźki (poemat "Derar", elegie perskie). Dorobek naukowy
i przekładowy wybitnego polskiego iranisty – przyjaciela A. Mickiewicza (relacja
podróżnicza "Ghilan", "Specimens of the popular poetry of Persia", "Gramatyka
perska", "Drogman turecki", "Théatre persan; choix de téaziés ou drames", przekład:
"Padyszach i czterech derwiszów").

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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2.

11. Józef Kowalewski, jego badania Mongolii i zbiory orientaliów. Jana
Wiernikowskiego przekłady literatury perskiej. 12. Wschód Adama Mickiewicza. Orient
w "Słowniku języka Adama Mickiewicza". Wątek turecki: ballada "Renegat". Wiersz
stambuchowy "Wschód i Północ". Orientalistyczne owoce pobytu Mickiewicza
w Petersburgu. Orientalne lektury (m. in. "Anthologie arabe" Lagrange’a). 13.
Orientalna szata "Sonetów krymskich". Śladami Mickiewicza po Krymie. 14. Świat
arabski w twórczości Mickiewicza. Przekłady (kasyda "Szanfary", "Almotenabbi")
i "Farys". Mahomet w pismach Mickiewiczowskich. 15. Wątki irańskie
(zaratusztriańskie) w twórczości Mickiewicza (lektura ksiąg Awesty, wiersz "Aryman
i Oromaz"). Dualizm etyczny i psychomachia w twórczości wieszcza. Koncepcja
irańskiej genezy Słowian Wawrzyńca Surowieckiego. 16. Wątki indyjskie
u Mickiewicza. Europejskie odkrycie Indii (Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska,
francuska katedra sanskrytu Chézy’ego, myśl Herdera oraz zasługi indologiczne
Schleglów, dokonania Jonesa i Colebrooke’a). Polskie zainteresowanie Indiami (J.
Lelewela "Starożytne dzieje Indii", W. Majewski, L. Dunin Borkowski etc.). Indie
w "Prelekcjach paryskich" Mickiewicza. 17. Juliusza Słowackiego marzenie
o Wschodzie. Przyjaźń z L. Spitznaglem i jej wpływ na zainteresowanie poety
Orientem. Orientalia w powieściach poetyckich Słowackiego ("Szanfary", "Arab",
"Żmija"). "Duma o Wacławie Rzewuskim". 18. "Beniowski" Słowackiego. Maurycy
August Beniowski i jego egzotyczne awantury podróżnicze. 19. Podróż Słowackiego
na Wschód – jej itinerarium na mapie Bliskiego Wschodu, miejsca i obiekty. Obraz
wschodniej podróży w listach i "Raptularzu" poety. Rysunki Słowackiego o tematyce
orientalnej. Pokłosie poetyckie podroży (m. in. "Hymn (Smutno mi Boże)", "Podróż
do Ziemi Świętej z Neapolu", "Ojciec zadżumionych", "I porzuciwszy drogę
światowych omamień…", "Czyż dla ziemskiego tutaj wojownika…", "Do Teofila
Januszewskiego", "Do Eustachego Januszkiewicza", "List do Aleksandra Hołyńskiego",
"Anhelli"). 20. Egipt i piramidy w poezji Słowackiego ("Piramidy", "Na szczycie
piramid", "Rozmowa z piramidami", "Pieśń na Nilu").

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

21. "Genezis z Ducha". Miejsce Wschodu w filozofii (i historiozofii) genezyjskiej
Słowackiego. Wątki indyjskie (metempsychoza). 22. "Król-Duch", "Rzeczpospolita"
Platona i kwestia Armenii. Prawdopodobne korzenie ormiańskie rodziny Słowackiego
(„orientalna skroń” Słowackiego we wspomnieniach Norwida, badania
antropologiczne szczątków poety w roku 1927, nazwiska Dumanowski/Tumanowski
i Januszewski w metrykach ormiańskich itd.). 23. Dekadencki i frenetyczny Wschód
w wizjach poetyckich Zygmunta Krasińskiego ("Agaj Han", "Irydion"). 24. Władysława
Wężyka podróż do Egiptu, Ziemi Świętej i Turcji. "Podróże po starożytnym świecie"
jako przykład polskiej romantycznej literatury podróżniczej. 25. Wojciech Kazimirski-
Biberstein – życie i dorobek (m. in. francuski przekład Koranu oraz "Gulistanu"
Saadiego). 26. Kaukaz jako wrota Orientu. Gruzja, Armenia i Azerbejdżan w polskiej
poezji zesłańczej. Motywy orientalne w twórczości polskich kaukazczyków. Twórczość
Tadeusza Łady-Zabłockiego 27. Kaukaska twórczość Władysława Strzelnickiego
("Szkice Kaukazu", "Mahmudek"). 28. "Szkice Kaukazu" Michała Andrzejkowicza-
Butowta. "Orografia Kaukazu" Józefa Chodźki. 29. Polacy w Turcji (Agencja Misji
Polskiej na Wschodzie) – gen. J. Bem, Wł. Zamojski, K. Borzęcki, A. Iliński, Michał
Czajkowski/ Sadyk Pasza, Ludwika Śniadecka i inni. Rola Adampola. Twórczość
„turecka” Karola Brzozowskiego. 30. Edmund Chojecki i jego podróż na Krym
("Wspomnienia z podróży po Krymie"). Zarządzanie działem egipskim podczas
Światowej Wystawy w Paryżu w roku 1867 i spotkanie z Norwidem ("L'Égypte à
l’Exposition universelle de 1867").

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1



Sylabusy 144 / 224

4.

31. Norwida marzenie o podróży na Wschód. Paryskie inspiracje i źródła
orientalistyczne ("Description de l’Egypte", Ecole des langues orientales vivantes
etc.). Wpływ W. Wężyka ("Podróże po starożytnym świecie"), M. Kleczkowskiego, A.
Potockiego, E. Chojeckiego, hr K. Branickiego, E. Jaksy-Bykowskiego, M. Geniusza
i innych podróżników. Troska o spuściznę po Wacławie Rzewuskim. Orientalia
we wczesnej twórczości Norwida ("Zwolon" itd.). 32. Norwid i świat arabski: lektura
"Rappel à l’intelligent…" Abd el-Kadera. Norwidowa "Noc tysiączna druga" oraz cykl
plastyczny "Awantury arabskie" – wpływ "Księgi tysiąca i jednej nocy". Norwid i islam.
"Bema pamięci żałobny rapsod", czyli pogrzeb muzułmanina. Arabica i islamica
plastyczne (rysunki, "Album Orbis"). 33. Norwid i świat perski: wpływ twórczości
Hafiza ("Assunta", "Emil na Gozdawiu" etc.) 34. Wątki chińskie i indyjskie w twórczości
Norwida. 35. Orient wczesnochrześcijański (króla Abgar, Edessa itd.) w notatkach
poety. Ziemia Święta w "Albumie Orbis". 36. Norwid i starożytny Egipt ("Kleopatra
i Cezar", rysunki egipskie). Wpływ Wystawy Światowej z 1867 roku i egipskich
doświadczeń E. Chojeckiego. 37. Norwid i Etruskowie. Norwidowska fascynacja
tajemniczym wątkiem archeologicznym. 38. Wątki etruskie (i orientalne)
u Kraszewskiego. 39. Romantyczne dziedzictwo orientalne – podsumowanie.
Filozoficzne, historiozoficzne, estetyczne, psychologiczne i polityczne aspekty
orientalizmu romantycznego. Rola Orientu w mitach romantycznych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w
badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest obecność na wykładach
oraz przedstawienie wstępnej bibliografii pracy zaliczeniowej (o
tematyce ustalonej z prowadzącym).

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w
badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę,
esej

Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest obecność na wykładach
oraz pisemna praca zaliczeniowa (temat wybiera lub proponuje student)

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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analiza badań i sprawozdań 15

analiza problemu 15

analiza i przygotowanie danych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę wyniki badań esej

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x x

U2 x x x

U3 x x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Stereotypy w kulturze

Nazwa przedmiotu
Opcja: Stereotypy w kulturze

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z kulturotwórczą rolą stereotypów oraz strategiami ich wytwarzania i  sposobami
artykułowania w różnorodnych (zwłaszcza ikonicznych i literackich) tekstach kultury.

C2 Przedstawienie mechanizmów konstruowania i dekonstruowania stereotypów.

C3 Ukazanie opiniotwórczego potencjału stereotypów i ich roli w kulturze.

C4 Rozwijanie kompetencji analitycznych i interpretacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
mechanizmy tworzenia i dekonstrukcji stereotypów w języku, utworach
literackich i tekstach ikonicznych oraz kulturowe, językoznawcze, socjologiczne
i psychologiczne teorie stereotypu .

PAK_K2_W03, PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zinterpretować z zastosowaniem różnych metod tekst kultury, umieścić go
w kontekście historycznym, kulturowym, socjologicznym. PAK_K2_U01, PAK_K2_U04

U2
nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście literackim, wyjaśnić ich
funkcje oraz odnieść je do interpretacji, rozpoznać mechanizmy tworzenia
i dekonstrukcji stereotypów.

PAK_K2_U01, PAK_K2_U04

U3 rozpoznać historyczną zmienność zjawisk literackich i kulturowych. PAK_K2_U01, PAK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy roli stereotypów w kształtowaniu postaw społecznych. PAK_K2_K02, PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05, PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe paradygmaty w badaniach nad stereotypami: socjologiczny,
psychologiczny, językoznawczy, kulturowy. W1, U1

2.
Kulturotwórcza rola stereotypów oraz strategie ich wytwarzania i sposoby
artykułowania w różnorodnych (zwłaszcza ikonicznych i literackich) tekstach kultury.
Stereotyp jako forma świadomości i kategoria kulturowa: stereotyp a  konwencja,
topos.

W1, U1, U2, U3, K1

3.
Literatura jako narzędzie kształtowania, utrwalania i dekonstruowania stereotypu
(literackie źródła niektórych stereotypów, sposoby weryfikacji, dezautomatyzacji
stereotypów w literaturze). Tekstowe wykładniki stereotypu, np.: zjawiska z zakresu
stylistyki, retoryki, topiki, konwencji gatunkowej.

W1, U1, U2, U3

4. Analiza na wybranych przykładach funkcjonowania stereotypów związanych z płcią,
wiekiem, narodowością, rolą społeczną, profesją. W1, U1, U2, U3, K1

5. Łamanie stereotypów: kategoria skandalu, despekt, naruszanie tabu. W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
- obecność na zajęciach; - znajomość literatury przedmiotu - aktywne
uczestnictwo w zajęciach: wykonywanie i prezentowanie prac o charakterze
analityczno-interpretacyjnym.
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Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny,
prezentacja

zaliczenia II semestru: regularna obecność na zajęciach, wykonywanie i
prezentowanie prac o charakterze analityczno-interpretacyjnym; egzamin z
całej opcji polega na przygotowaniu i prezentacji projektu.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie projektu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny prezentacja zaliczenie

W1 x x x

U1 x x x

U2 x x x

U3 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i
pisaniu

Nazwa przedmiotu
Opcja: Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 klasyczne i współczesne definicje dysleksji rozwojowej; PAK_K2_W05

W2 etiologię, symptomy i zasady terapii specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu
się czytania i pisania; PAK_K2_W05

W3 podstawowe teorie, terminy, definicje związane z rozwojem językowym i jego
zaburzeniami; PAK_K2_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać analizy zapisanego tekstu i wskazać błędy typowe dla dysleksji rozwojowej oraz
innych zaburzeń rozwojowych; wskazać metodę terapii trudności w czytaniu i pisaniu,
której zastosowanie usprawni te procesy;

PAK_K2_U06

U2 zanalizować kartę logopedyczną i zaprojektować podstawowe ćwiczenia dostosowane
do zaburzenia artykulacji; PAK_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przekazywania podstawowych informacji dotyczących zaobserwowanego zaburzenia
językowego i postępowania terapeutycznego; PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój umiejętności czytania i pisania w ontogenezie. Badania trudności w czytaniu
i pisaniu w perspektywie historycznej. Przyczyny dysleksji rozwojowej. Rodzaje
dysleksji. Dysleksja rozwojowa a rozwój językowy. Rola czynnika wzrokowego
w powstawaniu dysleksji rozwojowej. Lateralizacja i jej wpływ na naukę czytania
i pisania. Rozwój ruchowy i jego zaburzenia. Symptomy zaburzeń rozwoju ruchowego.
Charakterystyczne objawy specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu. Elementy
diagnozy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.
Założenia pracy terapeutycznej ukierunkowanej na poprawę umiejętności czytania
i pisania. Terapia ryzyka dysleksji w młodszym wieku szkolnym. Terapia dysleksji
rozwojowej w fazie adolescencji. Praca korekcyjno - kompensacyjna z osobami
dorosłymi, mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Teorie rozwoju językowego. Wyjaśnienie podstawowych terminów stosowanych
w logopedii. Diagnoza logopedyczna. Pokaz stosowanych kwestionariuszy i testów.
Uświadamianie celów poszczególnych części badania. Diagnozowanie najczęściej
występujących wad wymowy na podstawie prezentowanych nagrań i zapisów
badania. Wywoływanie głosek. Zasady konstruowania ćwiczeń korekcyjnych w terapii
wad wymowy. Wczesna opieka logopedyczna.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.
Autystyczne Spektrum Zaburzeń, charakterystyka funkcjonowania językowego osób
z autyzmem. Jąkanie. Wady słuchu i ich wpływ na rozwój językowy. Afazja. Opóźniony
rozwój językowy. Terminologia: niedokształcenie mowy o typie afazji, SLI, alalia.
Mutyzm. Alternatywne sposoby komunikacji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie
ustne,
projekt,
kazus

Student zaliczy I semestr opcji na podstawie: czytania literatury obowiązkowej,
aktywnego uczestnictwa w wykładach, uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia
ustnego, samodzielnego przyswajania wiedzy, przygotowania konspektu ćwiczeń
terapeutycznych dla ucznia w klasach wyższych szkoły podstawowej,
przygotowania studium przypadku ucznia z dysleksją rozwojową (analiza próbek
pisma, analiza umiejętności czytania).
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Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin
pisemny,
projekt,
raport,
zaliczenie

Student zaliczy II semestr opcji na podstawie: czytania literatury obowiązkowej,
aktywnego uczestnictwa w wykładach, samodzielnego przyswajania wiedzy,
uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego, przygotowania ćwiczeń
logopedycznych dla ucznia w młodszym wieku szkolnym, przeprowadzenia,
nagrania i zinterpretowania badania kwestionariuszem do oceny artykulacji oraz
napisania planu postępowania terapeutycznego.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 10

przeprowadzenie badań empirycznych 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

rozwiązywanie kazusów 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań empirycznych 15

przygotowanie do egzaminu 15
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

analiza badań i sprawozdań 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt raport zaliczenie zaliczenie ustne kazus

W1 x x

W2 x x

W3 x x x

U1 x x x x

U2 x x x x

K1 x x x x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Teatr i film w edukacji
polonistycznej

Nazwa przedmiotu
Opcja: Teatr i film w edukacji polonistycznej

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Opcja jest poświęcona wyposażeniu studentów w podstawową wiedzę o teatrze i filmie w kontekście potrzeb
współczesnej edukacji, a także wykształceniu kluczowych umiejętności w dziedzinie dydaktycznego
wykorzystania obu form sztuki, w tym zwłaszcza ich analizy, interpretacji i wartościowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawowe cechy swoiste dzieła teatralnego i filmowego oraz sposoby i narzędzia
analizy i interpretacji tych odmian tekstów kultury; dostrzega i rozumie relacje między
literaturą a teatrem i filmem oraz rozpoznaje sposoby ujawniania w tych konwencjach
zagadnień ludzkiej egzystencji

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi dokonać analizy i interpretacji dzieła teatralnego i filmowego lub jego fragmentu
oraz zaprojektować działania służące kształtowaniu umiejętności odbioru tych form
sztuki i ich popularyzacji

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 poprawnego posługiwania się językiem ojczystym z zachowaniem troski o kulturę
wypowiedzi oraz o ochronę polskiego dziedzictwa językowo-kulturowego

PAK_K2_K04,
PAK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filmowe tworzywo i środki wyrazu: kadr; ujęcie; scena; sekwencja; plany filmowe;
punkty widzenia i ruchy kamery; filmowa ścieżka dźwiękowa; sposoby łączenia ujęć;
symbol i metafora w filmie; Narracja filmowa: odmiany narracji; perspektywa
narracyjna; fokalizacja; montaż i jego rodzaje; elipsa; retrospekcja; sekwencje
zgęszczone; styl zerowy;

W1

2.

Genologia filmowa: rodzaje filmu (fabularny, dokumentalny, oświatowy, animowany);
geneza konwencji gatunkowych; klasyczne gatunki filmowe (western, film grozy –
horror, film science-fiction, melodramat, film kryminalny, film przygodowy, film
historyczny), synkretyzm gatunkowy, gatunki synkretyczne (thriller, komedia,
musical, film psychologiczny, film obyczajowy, fantasy); filmowe hybrydy gatunkowe;
kino popularne; kino artystyczne; Adaptacja filmowa: „twórcza zdrada”, przekład
intersemiotyczny, scenariusz adaptowany; rodzaje adaptacji; Produkcja filmu:
scenariusz, scenopis, story-board

W1

3.

Analiza i interpretacja filmu: analiza strukturalna; semiotyka filmu; interpretacja spod
znaku psychoanalizy; kognitywna teoria filmu; - Sposoby wykorzystania adaptacji
filmowej w pracy szkolnego polonisty (mikroanalizy, film jako interpretant tekstu
literackiego; zagadnienie wierności wobec oryginału; filmowa ekspresja znaczeń
językowych); - Filmowe czytanie tekstu literackiego

U1, K1

4.
Wiedza o teatralnych konwencjach - uczenie rozumienia scenicznego przekazu: odbiór
sztuki realistycznej, symbolicznej, groteskowej; inscenizacyjne eksperymenty; różne
możliwości organizacji przestrzeni teatralnej (scena tradycyjna, symultaniczna,
uliczne happeningi); relacje: aktor – rola i aktor – widz

W1

5.

Analiza i interpretacja dramatu/ spektaklu teatralnego/ spektaklu teatru TV;
rozumienie znaków teatralnych (funkcja rekwizytu, światła, muzyki...); analiza
koncepcji inscenizatorskiej; opis postaci scenicznej; interpretacja roli; Krytyczna
lektura materiałów źródłowych (reklam, notatek prasowych, recenzji teatralnych,
ilustracji i zdjęć ze spektakli, afiszy i programów teatralnych)

U1, K1

6.
Rola edukacji teatralnej w ułatwianiu rozmienia tradycji literackiej i kształceniu
odbioru przekazów dosłownych i zmetaforyzowanych; Polonista jako animator
teatralnych działań; dramowe techniki pracy z uczniem; edukacja teatralna
a kształcenie kultury językowej młodych ludzi

U1, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na
ocenę

regularna obecność na zajęciach, systematyczne wykonywanie i
prezentowanie prac o charakterze analityczno-interpretacyjnym oraz
dydaktycznym, dotyczących tekstów kultury lub ich fragmentów

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin ustny,
projekt,
prezentacja

zaliczenia II semestru: regularna obecność na zajęciach, systematyczne
wykonywanie i prezentowanie prac o charakterze analityczno-
interpretacyjnym oraz dydaktycznym, dotyczących tekstów kultury lub ich
fragmentów; egzamin z całej opcji: prezentacja efektów samodzielnego
projektu

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny projekt prezentacja zaliczenie na ocenę

W1 x x x x

U1 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Od tekstu do egzystencji. Drogi i
bezdroża hermeneutyki w XX wieku

Nazwa przedmiotu
Opcja: Od tekstu do egzystencji. Drogi i bezdroża hermeneutyki w XX wieku

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) Ciekawość, b) gotowość do nieustannego kwestionowania własnych myśli, c) otwartość na żywioł myślenia. Nic więcej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student(ka) zna teksty kanoniczne dla hermeneutyki ostatniego stulecia.
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

W2 student(ka) zna najważniejsze zjawiska i tendencje w hermeneutyce ostatniego
stulecia.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

W3 student(ka) zna hermeneutykę jako wspólny idiom rozmaitych fenomenów
intelektualnych ostatniego stulecia.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student(ka) potrafi identyfikować stanowiska hermeneutyczne (hermeneutyka
techniczna, hermeneutyka filozoficzna, filozofia hermeneutyczna). PAK_K2_U01, PAK_K2_U02

U2
student(ka) potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i narzędziami
hermeneutycznymi (sens, znaczenie, dziejowość, interpretacja, rozumienie,
egzegeza, intencja, horyzont).

PAK_K2_U01, PAK_K2_U02

U3 student(ka) posługuje się hermeneutyką jako sposobem na demistyfikację ideologii
i wszelkich innych nadużyć myślowych. PAK_K2_U01, PAK_K2_U02
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student(ka) rozumie hermeneutykę jako nie tylko zbiór gabinetowych lub
akademickich kompetencji w fachowym interpretowaniu tekstów, ale nade wszystko
podstawy wyróżnik i zarazem sposób bycia w świecie.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05, PAK_K2_K07

K2
student(ka) wykazuje się umiejętnością krytycznego myślenia, które nie ulega
skrajnościom, czyli ani idolowi tzw. myślenia samodzielnego, ani bezmyślnego
polegania na cudzym zdaniu.

PAK_K2_K01, PAK_K2_K06

K3

student(ka) jako osoba świadoma swoich hermeneutycznych ograniczeń potrafi
dostrzec, a następnie docenić pluralistyczny charakter rzeczywistości, nie ufając przy
tym wszelkim ideologiom, które tę wielopostaciowość trywializują lub demonizują. Co
za tym idzie, student(ka) jest osobą otwartą na inność będącą wyzwaniem
i możliwością, nie zaś przeszkodą.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06, PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Hermeneutyczna wieża Babel: systematyczna panorama hermeneutyki XX wieku W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2. 2. Hermeneutyka pod znakiem dziejowości: Wilhelm Dilthey W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3. 3. Hermeneutyka „techniczna”: reguły – intencje – interpretacje W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4. 4. Kopernikański przewrót w hermeneutyce: Martin Heidegger W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5. 5. Hermeneutyka filozoficzna: Hans-Georg Gadamer W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6. 6. Hermeneutyka symbolu: Paul Ricoeur W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7. 7. Hermeneutyka protestancka W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8. 8. Hermeneutyka katolicka W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9. 9. Ponowoczesna tożsamość hermeneutyki: jej aktualny status, miejsce i rola W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

10. 10. Rzeczywistość pod znakiem zapytania? Interpretacjonizm – hermeneutyka
radykalna – myśl słaba

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczeni
e

Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie obecności. Dopuszczalne są trzy
nieusprawiedliwione nieobecności na semestr. Powyżej tej liczby konieczne będzie
omówienie na dyżurze tej problematyki, która była poruszana na opuszczonych
zajęciach. Po drugim semestrze: rozmowa egzaminacyjna na ocenę.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Polska-Rosja.Inspiracje i dialog
kulturowo-literacki

Nazwa przedmiotu
Opcja: Polska-Rosja.Inspiracje i dialog kulturowo-literacki

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury polskiej
i rosyjskiej w wyznaczonym zakresie. PAK_K2_W03

W2 Student dostrzega wzajemne wpływy i inspiracje pomiędzy dziełami poszczególnych
twórców, zna ich biografię oraz recepcję omawianych dzieł. PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł
polskojęzycznych PAK_K2_U01
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U2 Student potrafi identyfikować i porządkować zjawiska kulturowe w historii Rosji i Polski. PAK_K2_U04,
PAK_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student dostrzega potrzebę dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy na temat polsko-
rosyjskich stosunków literackich i kulturowych. PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Działalność Akademii Kijowsko-Mohylańskiej W1, W2, U2, K1

2. 2. Tadeusz Bułharyn W1, U2

3. 3. Mit Petersburga W1, U2

4. 4. Adam Mickiewicz i Aleksander Puszkin, oraz Dekabryści. W1, W2, U1, U2, K1

5. 5. Polacy w twórczości Fiodora Dostojewskiego. W1, U2

6. 6. Lew Tołstoj w Polsce.7. Henryk Sienkiewicz w Rosji. W1, W2, U1, U2, K1

7. 8. Maksym Gorki i Stefan Żeromski. W1, W2, U2

8. 9. Bruno Jasieński i Włodzimierz Majakowski. W1, W2, U1, U2

9.
10. Agnieszka Osiecka i Bułat Okudżawa. 11. Jacek Kleyff i Bułat Okudżawa. 12.
Włodzimierz Wysocki w Polsce. 13. Włodzimierz Wysocki i Jacek Kaczmarski. 14.
Aleksandr Galicz i Jan Krzysztof Kelus.

W1, W2, U1, U2, K1

10. 15. Anna Achmatowa W1, W2, U2, K1

11.
16. Nowełła Matwiejewa, Ariadnna Jakuszewa, Weronika Dolina, Biełła Achmadulina
17. Antonina Krzysztoń, Małgorzata Bratek, Natasza Czarmińska, 18. Mieczysław
Święcicki, Leszek Aleksander Moczulski,Wojciech Młynarski, Edward Stachura

W1, W2, U1, U2, K1

12. 19. Josif Brodski i Czesław Miłosz. W1, W2, U1, U2, K1

13. 20. Stanisław Lem w Rosji. W1, U2, K1

14. 21. Jerzy Węgierski i Aleksander Sołżenicyn. W1, W2, U2, K1

15. 22. Andrzej Wajda w Rosji. W1, W2, U2, K1

16. 23. Daniel Olbrychski, Janusz L. Wiśniewski, Jacek Dehnel w Rosji. W1, U2, K1

17. 24. Władimir Sorokin, Wiktor Jerofiejew, Wiktor Pielewin, Eduard Limonow w Polsce. W1, W2, U2

18. 25. Autorzy kryminałów: B. Akunin, A, Marynina, Joanna Chmielewska W1, W2, U2, K1

19. 26. Ałła Pugaczowa i Maryla Rodowicz. W1, U1, U2, K1

20.
27. Współczesna muzyka rockowa rosyjska (zespoły „Akwarium”, „Alisa”, „DDT”,
„Piknik”, „Woskriesienije”). 28. Muzyka popularna w Rosji: (Aleksander Baszłaczow,
Jurij Szewczuk, Boris Gribienszczikow, Konstantin Kinczew, Wiktor Coj, Edmund
Szklarski, Diana Arbienina, Zemfira Ramazanowa.)

W1, U1, U2, K1

21. 29. Obraz Rosji w twórczości Sławomira Mrożka i Janusza Głowackiego. W1, U1, U2, K1

22. 30. Tłumacze polsko-rosyjscy: Ksenia Starosielska, Jurij Czajnikow, Olga Łobodzińska. W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, test zaliczeniowy

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach, egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do egzaminu 29

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Światowa proza kobiet w XIX w.

Nazwa przedmiotu
Opcja: Światowa proza kobiet w XIX w.

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Orientacja w dziewiętnastowiecznej polskiej oraz światowej historii i literaturze. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentki i studentów ze światową prozą kobiet w XIX wieku – głównymi nurtami,
przedstawicielkami oraz ich utworami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna dziewiętnastowieczną prozę pisaną przez kobiety oraz rozumie
rozmaite zjawiska kulturowo-literackie z nią związane. PAK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować dziewiętnastowieczne utwory prozatorskie pisane przez kobiety. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia dyskusji na temat twórczości kobiet oraz uczestnictwa w życiu
kulturowy jako jego współtwórca. PAK_K2_K01, PAK_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem wykładu będzie światowa proza kobiet w – szeroko rozumianym – XIX
wieku (1789 – 1914). Po omówieniu kontekstu historycznego (sytuacja kobiet w tym
czasie, dążenia emancypacyjne), interpretacji poddane zostaną wybrane teksty
ówczesnych pisarek, zwłaszcza z kręgu anglosaskiego (m.in. Jane Austen, Mary
Shelley, Emily Brontë, Charlotte Brontë, George Eliot, Charlotte Gilman, Edith
Wharton, Edith Nesbit, Mary Freeman, Olive Schreiner), a także francuskiego (m.in.
George Sand, Rachilde i Colette), skandynawskiego (Selma Lagerlöf), czeskiego (np.
Božena Němcova, Karolína Světla, Teréza Novákova), słowackiego, rosyjskiego,
ukraińskiego, litewskiego i innych. Jako kontekst pojawią się autorki polskie (m.in.
Narcyza Żmichowska, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Maria
Komornicka, Zofia Nałkowska, Maria Jehanne Wielopolska, Ewa Łuskina, Eleonora
Kalkowska, Zuzanna Rabska). Z opracowań wykorzystane będą na przykład ustalenia
Elaine Showalter, Sandry Gilbert, Susan Gubar. Analizie i interpretacji poddane
zostaną teksty niektórych z wymienionych wyżej autorek. Prezentowane będą również
filmy biograficzne. Celem kursu jest omówienie twórczości wybranych pisarek,
a przede wszystkim prezentacja historii literatury kobiet w XIX wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach. Egzamin pisemny po drugim semestrze. Zakres:
treść wykładu oraz lektury.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Obecność na zajęciach. Egzamin pisemny po drugim semestrze.
Zakres: treść wykładu oraz lektury.
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne zaliczenie

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Siedemnastowieczne drukarstwo
krakowskie-Schedlowie

Nazwa przedmiotu
Opcja: Siedemnastowieczne drukarstwo krakowskie-Schedlowie

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie uczestników zajęć z wiadomościami dotyczącymi krakowskiego drukarstwa głównie XVII wieku,
zwłaszcza w kontekście działalności oficyny Schedlów.

C2 Przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnej pracy ze starymi drukami.

C3 Przedstawienie książki wczesnonowożytnej jako źródła historycznego.

C4 Doskonalenie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się



Sylabusy 170 / 224

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student nabędzie wiedzę na temat wybranych aspektów kultury książki
wczesnonowożytnej PAK_K2_W03

W2 student zapozna się z historią jednej z najsłynniejszych oficyn drukarskich XVII w.
na terenie Rzeczypospolitej PAK_K2_W03

W3 student zapozna się z morfologią książki dawnej PAK_K2_W03

W4 student zdobędzie przekrojową wiedzę na temat produkcji wydawniczej oficyny
Schedlów PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student nabędzie umiejętność klasyfikacji rodzajowo-gatunkowej literatury w. XVII
i początków w. XVIII wydawanej na terenie Krakowa PAK_K2_U01

U2 student nabędzie kompetencji w zakresie pracy ze starymi drukami PAK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student będzie wykazywał świadomość rangi i znaczenia regionalnego dziedzictwa
kultury książki na tle krajowym i ogólnoeuropejskim

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

K2 student będzie potrafił przygotować wypowiedź na temat krakowskich druków
pochodzących z wieku XVII

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kultura książki wczesnonowożytnej W1, W3, U2, K1

2. Charakterystyka krakowskich oficyn drukarskich wieku XVII oraz ich produkcji
wydawniczej. Kontynuacje i zmiany W1, W2, W4, U1, U2, K2

3. Dzieje oficyny Schedlowskiej W2, W3, W4, U1

4. Produkcja wydawnicza Schedlów. Twórczość w języku polskim W1, W2, U1, K1, K2

5. Produkcja wydawnicza Schedlów. Twórczość w języku łacińskim W1, W4, U1, K1, K2

6. Specyfika pracy ze starymi drukami. Zajęcia praktyczne W1, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- obecność na zajęciach; - przygotowanie do zajęć; - pozytywne oceny
ze śródsemestralnych testów kontrolnych; - fakultatywnie:
przygotowanie krótkiego referatu
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Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- obecność na zajęciach - przygotowanie do zajęć - pozytywna ocena z
wykonanego zadania projektowego - pozytywne oceny ze
śródsemestralnego testu kontrolnego oraz testu zaliczeniowego

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do sprawdzianów 9

analiza źródeł historycznych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 4

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie do zajęć 8

przygotowanie referatu 4

poznanie terminologii obcojęzycznej 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
89

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do sprawdzianów 6

analiza źródeł historycznych 6

przeprowadzenie badań literaturowych 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 7

przygotowanie projektu 8

poznanie terminologii obcojęzycznej 4

konsultacje 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
91

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

U1 x x

U2 x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Literackie oblicza człowieka epoki
romantyzmu

Nazwa przedmiotu
Opcja: Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność studenta na zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wątkami antropologicznymi literatury okresu romantyzmu oraz
z ówczesną refleksją o człowieku, a także przekazanie im wiedzy na temat estetyki i poetyki literackich
wizerunków człowieka epoki (kreacja postaci literackich, podmiot literacki, zagadnienia romantycznej biografii
i autobiografii).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie zagadnienia antropologiczne epoki romantyzmu, widziane przez pryzmat
zarówno historii literatury polskiej i europejskiej, jak i historii myśli o człowieku. Uzyskuje wiedzę
na temat kontekstów filozoficznych, psychologicznych, medycznych, socjologicznych,
kluczowych dla romantycznych obrazów człowieka.

PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zinterpretować utwór literacki okresu romantyzmu z wykorzystaniem języka
dyskursu antropologicznego epoki. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Zdobyta wiedza przygotowuje studenta do samodzielnej analizy wybranych zjawisk
historyczoliterackich i historycznokulturowych, daje mu podstawy do formułowania opinii na ich
temat. Może być podstawą do inicjowania działań, mających na celu dalsze poznawanie
romantycznego dziedzictwa literackiego i intelektualnego, również w perspektywie
współczesności.

PAK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia są poświęcone głównym zagadnieniom antropologicznym literatury epoki
romantyzmu, ujętym w następujące bloki problemowe: - romantyczne koncepcje
podmiotowości; - ekspresywistyczny zwrot w koncepcji człowieka i jego konsekwencje
dla estetyki literatury; - teorie geniuszu; - problemy romantycznego indywidualizmu
(wersja tytaniczna, heroistyczna, artystowska); - kształtowanie się obrazu człowieka
w dziewiętnastowiecznej refleksji psychologicznej (problematyka nieświadomości,
snu, szaleństwa, magnetyzmu, ludzkich charakterów) i medycznej (status ciała) oraz
reprezentacje tych zagadnień w literaturze; - romantyczny preegzystencjalizm; -
doświadczenie religijne człowieka romantyzmu (romantyczny profetyzm, mistycyzm,
mesjanizm i millenaryzm); - człowiek romantyczny jako człowiek społeczny
(regionalizm, narodowość, koncepcje języka, modele edukacji, role społeczne,
obyczaje). Zajęciom prowadzonym w trybie wykładowym towarzyszą w semestrze
letnim interpretacje wybranych dzieł romantyzmu polskiego i europejskiego,
prowadzone pod kątem realizowanego w nich obrazu człowieka. Wybór
interpretowanych utworów będzie uwzględniał zainteresowania uczestników opcji,
a zatem nastąpi już w czasie trwania zajęć. Możliwe jest także dodanie w trakcie zajęć
tematu, który nie znalazł się na przedstawionej liście bloków problemowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach (80 %)
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Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
ustny

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, w którego zakres wchodzi
problematyka wykładu, lektur interpretowanych na zajęciach oraz lektur
wybranych przez studenta z listy lektur obowiązkowych (po dwa rozdziały lub
artykuły z działu 1. i 2.) oraz z listy lektur dodatkowych (jeden rozdział lub
artykuł).

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Efekt postprawdy w literaturze i
sztuce XXI wieku

Nazwa przedmiotu
Opcja: Efekt postprawdy w literaturze i sztuce XXI wieku

Klasyfikacja ISCED
0215 Muzyka i sztuki sceniczne

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstepnych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 uświadomienie studentom głębszych znaczeń dzisiejszych problemów z podważaniem faktów i kwestionowaniem
obiektywności wiedzy, zwłaszcza wiedzy naukowej

C2 zapoznanie studentów z narzędziami analizy strategii współczesnych twórców, podejmujących problem post-
prawdy w wybranych dziełach z dziedziny sztuk performatywnych, literackich i filmowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student dogłębnie zna problematykę współczesnych procesów kulturowych, zwłaszcza
w zakresie tego, co uznaje się za fakty i wiedzę obiektywną, a także potrafi krytycznie
analizować tradycyjne koncepcje prawdy oraz jej funkcje społeczne

PAK_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zidentyfikować i analizować performatywność procesów ustanawiania prawdy w życiu
społecznym i indywidualnym oraz umie wykorzystywać wiedzę z zakresu performatyki do ich
analizy i interpretacji

PAK_K2_U02

U2 dostrzec i analizować strategie ustanawiania prawdy stosowane przez różne odmiany
współczesnych sztuk przedstawieniowych, dzieła literackie i filmowe PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

czynnego i krytycznego uczestniczenia w procesach kulturowych i społecznych, w szczególności
dotyczących relacji międzykulturowych i procesów tworzenia tożsamości społecznej
i indywidualnej w odwołaniu do kategorii prawdy i prawdziwości, a także kolektywnych relacji
z przeszłością i przyszłością gwarantowanych przez tzw. obiektywne fakty i tradycyjnie
rozumianą wiedzę naukową

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
historia i kontekst pojawienia się neologizmu "post-prawda" oraz przymiotnika
"prawdopodobny" (truthlike) oraz wybrane definicje post-prawdy, jej społecznych
symptomów i psychicznych uwarunkowań

W1, U1

2.
kluczowe relacje między analizami społeczno-politycznych funkcji post-prawdy
a gwarancjami klasycznie rozumianej prawdy, lokowanymi najczęściej w sferze
obiektywności naukowej empirii i systematycznej wiedzy

U1, K1

3.
historyczny rys ustanawiania naukowej wiedzy empirycznej, jej narzędzi i retoryki
oraz alternatywne spojrzenia na obiektywność wiedzy naukowej (lokalność
i sytuacyjność geo-graficzna, historyczna i bio-graficzna; dychotomia wiedza
teoretyczna/wiedza praktyczna)

U1, K1

4. współczesne nauki między narracjami faktograficznymi a fikcjonalnymi
w przedstawieniach samych naukowców i artystów oraz koncepcja SF Donny Haraway W1, K1

5.
przykładowe analizy i interpretacje wybranych dzieł sztuk performatywnych,
literackich i filmowych, podejmujących kwestie prawdy/post-prawdy w życiu
indywidualnym, społecznym i naukach

W1, U2

6. strategie dekolonizacyjne w koncepcjach życia wspólnotowego oraz ustanawianiu,
gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i aktywnego w nich
uczestnictwa

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
egzamin ustny

praca pisemna (14000-18000 znaków ze spacjami) lub prezentacja ustna
(20 min.) w postaci uzgodnionej z prowadzącym interpretacji wybranego
przez studenta dzieła pod kątem problematyki poruszanej podczas zajęć

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

konsultacje 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 10
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny zaliczenie

W1 x x x

U1 x x x

U2 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Emigranci, uchodźcy (literatura
polska na obczyźnie 1939- 2000)

Nazwa przedmiotu
Opcja: Emigranci, uchodźcy (literatura polska na obczyźnie 1939- 2000)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 historyczne, polityczne i socjologiczne uwarunkowania literatury polskiej tworzonej
na obczyźnie w latach 1939-2000 PAK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym,
historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym PAK_K2_U02
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
aktywnego rozwijania swoich polonistycznych kompetencji poprzez ustawiczną lekturę
tekstów literackich, krytycznych i naukowych, co ma prowadzić do wykształcenia postawy
otwartości wobec różnych ideowych i estetycznych wyborów twórców literatury polskiej

PAK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony jest literaturze polskiej tworzonej poza granicami Polski w latach
1939-2000. Omawiane dzieła literackie zostaną umieszczone w szerokim kontekście
historycznym, ideologicznym i politycznym. Literatura tworzona poza zasięgiem
cenzury poruszała tematy ledwo obecne w literaturze krajowej , co nie oznacza, że
była wolna od nacisków ideologicznych. Omówimy i przeczytamy prace emigrantów
wojennych, emigracji 68, solidarności i współczesnej emigracji. Każda z nich niesie
ze sobą inne doświadczenia Polski i krajów osiedlenia. Każda z nich ma swoje
dominujące tematy, związane z doświadczeniem historii i zmieniającym się
współczesnym światem. Czytanie najwybitniejszych dzieł polskich emigrantów
pozwoli nam opowiedzieć o doświadczeniach wojny, emigracji, wygnania, Holokaustu,
komunizmu, świecie demokracji kapitalistycznej, kultury masowej i polskiej
tożsamości. Będziemy przyglądać się społeczności polskiej za granicą również
poprzez tworzone przez nią instytucje kulturalne: literaturę, prasę, wydawnictwa,
twórcze związki zawodowe. Rozważymy preferencje gatunkowe tej literatury i jej
ewentualną specyfikę. Porozmawiamy także o "białych plamach" literatury
emigracyjnej. Wskażemy na obecny w nim dyskurs feministyczny i homoerotyczny.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, zaliczenie uczestnictwo na zajęciach, praca semestralna w formie eseju

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin obecność na zajęciach, egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 3
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin esej zaliczenie

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Poezja XX wieku - czytanie

Nazwa przedmiotu
Opcja: Poezja XX wieku - czytanie

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poszerzenie wiedzy studentów o polskiej poezji XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 dynamikę przemian polskiej poezji XX wieku w kontekście europejskim
i światowym. PAK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonywać zaawansowanej analizy i interpretacji tekstu literackiego. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny własnych ustaleń interpretacyjnych oraz ich konfrontowania
z istniejącymi odczytaniami tekstu literackiego. PAK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza i interpretacja "Traktatu poetyckiego" Czesława Miłosza W1, U1, K1

2. Analiza i interpretacja wybranych tekstów i zjawisk z zakresu polskiej poezji XX wieku,
wskazywanych w "Traktacie poetyckim" Czesława Miłosza W1, U1, K1

3. Analiza i interpretacja utworów literackich różnych autorów, nawiązujących
do "Traktatu poetyckiego" Czesława Miłosza W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach, aktywność, test z wiedzy

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach, aktywność, praca pisemna, zdanie
egzaminu

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej egzamin pisemny / ustny zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x x x

U1 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Ewolucja i ewolucje polskiej poezji
1968 – 2015

Nazwa przedmiotu
Opcja: Ewolucja i ewolucje polskiej poezji 1968 – 2015

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie najważniejsze tendencje w poezji polskiej lat 1968-2015 PAK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi interpretować wiersze reprezentujące różne poetyki i tendencje
w zakresie polskiej poezji okresu 1968-2015 PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykazywania się niezależnym podejściem wobec istniejących
interpretacji, krytycznoliterackich ocen oraz syntez historycznoliterackich, dotyczących
polskiej poezji lat 1968-2015.

PAK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rok 1968 – na świecie, w Europie, w PRL W1, U1, K1

2. „Pokolenie 68” – Nowa Fala W1, U1, K1

3. Jednym tchem i Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej S. Barańczaka –
pierwszy manifest nowej poezji W1, U1, K1

4. Nieufni i zadufani – nowy język mówienia o poezji W1, U1, K1

5. Poezja Hybryd i „Orientacji” – tradycja negatywna W1, U1, K1

6. Program Romantyzmu dialektycznego W1, U1, K1

7. U końca wojny dwudziestodwuletniej – próba nowego wiersza lingwistycznego W1, U1, K1

8. „Szkoła bez uczniów” – nowa tradycja lingwistyczna W1, U1, K1

9. Poetyka nowofalowego wiersza lingwistycznego (poeci „Prób”) W1, U1, K1

10. „Pojedynek z Gazetą” – nowa poezja wobec języka nowomowy – konsekwencje
poetyckie tej wojny W1, U1, K1

11. 31 marca 1971, godzina 19.21 – wiersz collage W1, U1, K1

12. Grupa „Teraz” W1, U1, K1

13. Świat nie przedstawiony i „Realizm nienaiwny”. Świat nie przedstawiony: wizja nowej
kultury i literatury; miejsce pisarza w świecie W1, U1, K1

14. „Wiersz interwencyjny” – poeci Teraz: Komunikat, Całopalenie, W fabrykach udajemy
smutnych rewolucjonistów. W1, U1, K1

15. Poezja „zaangażowana w historię”: uzasadnienia, programy, niebezpieczeństwa
artystyczne W1, U1, K1

16. Etyka i poetyka – „etyka” i/czy „poetyka”: dylematy Nowej Fali, konsekwencje
artystyczne W1, U1, K1

17. „Wiersz nowofalowy” do 1976 – próba syntezy; modele wiersza nowofalowego W1, U1, K1

18. „’76” – wolny obieg: konsekwencje językowe dla nowej poezji W1, U1, K1

19. Poezja Barańczaka – ewolucja, nowe dykcje W1, U1, K1

20. Eseistyka Barańczaka W1, U1, K1

21. Poezja R. Krynickiego W1, U1, K1

22. Poezja i eseistyka A. Zagajewskiego W1, U1, K1
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23. Twórczość J. Kornhausera W1, U1, K1

24. Poezja R. Wojaczka W1, U1, K1

25. Poezja E. Lipskiej W1, U1, K1

26. Poezja L.A. Moczulskiego (echa kontrkulturowe) W1, U1, K1

27. Poezja B. Zadury: ewolucja, poetyki, tradycje, wpływ na najnowszą poezję W1, U1, K1

28. Stopklatka: „Pokolenie 68” – różne języki poetyckie: od Barańczaka do Moczulskiego W1, U1, K1

29. „Poezja stanu wojennego” : tradycje, poetyki, funkcje W1, U1, K1

30. Poezja J. Polkowskiego W1, U1, K1

31. Poezja P. Sommera: ewolucje, poetyki, tradycje, wpływ na najnowszą poezję W1, U1, K1

32. „Ashberyści” i „O’Haryści” – amerykańska poezja „szkoły nowojorskiej” W1, U1, K1

33. Polscy „Ashberyści” – poezja A. Sosnowskiego i jego naśladowców W1, U1, K1

34. „bruLion”: pismo, grupa, serie poetyckie; ewolucja W1, U1, K1

35. „bruLion”: strategia skandalu W1, U1, K1

36. „bruLion”: nowa poezja wobec/wewnątrz kultury masowej - konsekwencje artystyczne W1, U1, K1

37. „Fioletowa” seria „b”: Sendecki, Ekier, Podsiadło, Świetlicki W1, U1, K1

38. „Biała” seria „b”: poezja J. Podsiadły W1, U1, K1

39. „bruLion”: barbarzyńcy, klasycyści, O’Haryści W1, U1, K1

40. Poezja M. B. Kielar W1, U1, K1

41. Poezja E. Tkaczyszyna – Dyckiego W1, U1, K1

42. „Szkoła śląska”: Siwczyk, Melecki, Kuczok, Olszański W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach, aktywność, test z wiedzy

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach, aktywność, zdanie egzaminu
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Postmodernizm w literaturze

Nazwa przedmiotu
Opcja: Postmodernizm w literaturze

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat literatury oraz przemian w sztuce i estetyce w XX i XXI wieku.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy na temat istotnych przemian w literaturze i sztuce II połowy XX wieku, określonych mianem
postmodernistycznych oraz ich wpływu na estetykę najnowszą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna najważniejsze nurty literackiego postmodernizmu i rozumie ich znaczenie dla
współczesnej estetyki. PAK_K2_W01

W2 Student zna najważniejsze strategie powieściowe prozy postmodernistycznej i rozumie
ich znaczenie dla rozwoju literatury najnowszej. PAK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi określić główne tendencje artystyczne i treści ideowe literackich praktyk
postmodernistycznych. PAK_K2_U01

U2 Student potrafi dokonać krytycznej oceny nurtu postmodernistycznego w literaturze oraz
wskazać jego aktualne konsekwencje. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do świadomego uczestniczenia w procesach kulturowych
i przemianach społecznych związanych z literaturą i sztuką. PAK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Znaczenie terminu postmodernizm. Ogólna charakterystyka nurtu. Postmodernizm,
Wysoki Modernizm i Awangarda. W1, W2, U1, U2, K1

2. Między modernizmem i postmodernizmem: Beckett, Borges i Joyce. W1, W2, U1, U2, K1

3. Specyfika prozy postmodernistycznej i jej główne nurty. W1, W2, U1, U2, K1

4. Bitnicy - ojcowie postmodernizmu amerykańskiego. W1, W2, U1, U2, K1

5. Proza spontaniczna: Jack Kerouac. W1, W2, U1, U2, K1

6. Techniki cut up i fold in: William S. Burroughs. W1, W2, U1, U2, K1

7. Oaza postmodernistów: fenomen Tangeru. W1, W2, U1, U2, K1

8. Realizm histeryczny: Truman Capote. W1, W2, U1, U2, K1

9. Surfikcja: Raymond Federman. W1, W2, U1, U2, K1

10. Postpostmodernizm: Chuck Palahniuk. W1, W2, U1, U2, K1

11. Postmodernizm brytyjski: Anthony Burgess. W1, W2, U1, U2, K1

12. Postmodernizm francuski: od Nowej Prozy do Georgesa Pereca. W1, W2, U1, U2, K1

13. Postmodernizm włoski: Italo Calvino. W1, W2, U1, U2, K1

14. Japońska wyspa: Haruki Murakami. W1, W2, U1, U2, K1

15. Postmodernizm w Polsce. W1, W2, U1, U2, K1

16. Podsumowanie: estetyka prozy postmodernistycznej. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obowiązkowa obecność na wykładach.

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obowiązkowa obecność na wykładach oraz napisanie krótkiej rozprawki
na temat wybranego tekstu postmodernistycznego.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x



Sylabusy 195 / 224

Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Postmodernizm w filmie

Nazwa przedmiotu
Opcja: Postmodernizm w filmie

Klasyfikacja ISCED
0213 Sztuki plastyczne, 0215 Muzyka i sztuki sceniczne, 0232 Literatura
i językoznawstwo (lingwistyka), 0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii,
Nauki o sztuce

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa orientacja w przemianach sztuki i estetyki XX i XXI wieku oraz elementarna wiedza z zakresu historii filmu.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy na temat istotnych przemian artystycznych praktyk filmowych w II. poł. XX wieku i ich wpływu
na współczesną literaturę światową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna najważniejsze tendencje kina postmodernistycznego, potrafi je powiązać
z praktykami literatury postmodernistycznej i rozumie ich znaczenie dla współczesnej
kultury.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

W2 Student zna różnice między modernistyczną i postmodernistyczną poetyką dzieła
filmowego i rozumie ich znaczenie dla współczesnej estetyki.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi określić specyfikę postmodernistycznego dzieła filmowego oraz jego
relacje z literaturą postmodernistyczną. PAK_K2_U01

U2
Student potrafi poprawnie zinterpretować postmodernistyczne dzieło filmowe
i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktykach interpretacji rozmaitych fenomenów
artystycznych kultury współczesnej, w szczególności literackich.

PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do świadomego uczestniczenia w praktykach kulturowych
i społecznych związanych z filmem, literaturą i sztuką najnowszą. PAK_K2_K01, PAK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Znaczenie terminu postmodernizm. Ogólna charakterystyka nurtu w sztuce XX i XXI
wieku. W1, W2, U1, U2, K1

2. Filmowy modernizm i postmodernizm. W1, W2, U1, U2, K1

3. Prekursorzy postmodernizmu filmowego (Andy Warhol, francuska Nowa Fala, Ingmar
Bergman, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini i inni). W1, W2, U1, U2, K1

4. Postmodernizm ironiczny: Woody Allen. W1, W2, U1, U2, K1

5. Postmodernizm campowy: Pedro Almodovar. W1, W2, U1, U2, K1

6. Postmodernizm neobarokowy: Peter Greenaway. W1, W2, U1, U2, K1

7. Postmodernizm pastiszowy: David Lynch. W1, W2, U1, U2, K1

8. Postmodernizm eksperymentalny: Roy Andersson. W1, W2, U1, U2, K1

9. Postmodernizm komiksowy: Frank Miller, Quentin Tarantino i Richard Rodriguez. W1, W2, U1, U2, K1

10. Postmodernistyczny mockument. W1, W2, U1, U2, K1

11. Postmodernistyczne gry z gatunkami. W1, W2, U1, U2, K1

12. Zjawisko mind-games films w postmodernizmie. W1, W2, U1, U2, K1

13. Postpostmodernizm w kinie. W1, W2, U1, U2, K1

14. Estetyka kina postmodernistycznego - podsumowanie. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obowiązkowa obecność na wykładach.

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obowiązkowa obecność na wykładach oraz napisanie krótkiej rozprawki
na temat wybranego filmu postmodernistycznego.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Powieść i wiek XIX

Nazwa przedmiotu
Opcja: Powieść i wiek XIX

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach historii i kultury XIX wieku Obecność na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami charakterystycznymi dla kultury wieku XIX w kontekście
przemian cywilizacyjnych epoki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 procesy kulturowe i społeczne zachodzące w kulturze europejskiej XIX w. PAK_K2_W03, PAK_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznawać i interpretować zjawiska kultury europejskiej XIX wieku oraz
postrzegać je w kontekście współczesności. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 twórczej interpretacji dziedzictwa kulturowego minionych epok. PAK_K2_K02, PAK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wiek XIX jako próg nowoczesności. Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej i jej wspływ
na kształtowanie się tożsamości europejskiej XIX wieku: procesy demokratyzacji
i powstawanie państw narodowych

W1, U1

2.
Mity dziewiętnastowiecznej kultury: - wzorce osobowe (Byron, Bonaparte, Brummel) -
kultura wysoka wobec kultury mieszczańskiej - gruźlica: choroba jako metafora -
opium i romantyczna wyobraźnia - antropologia stroju - antropologia kuchni

W1, U1

3.
Między miastem a prowincją. Procesy urbanizacyjne i społeczne XIX-wiecznej Europy:
- aglomeracje (Paryż, Londyn, Petersburg) - tradycje podróżnicze - miasto jako źródło
fabuł (powieść obyczajowa, detektywistyczna, rozwój prasy)

W1, U1, K1

4. Literatura i tożsamość. Dziewiętnastowieczni czytelnicy: - czytelnictwo w XIX -
odmiany piśmiennictwa - kariera powieści U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja obecność na wykładzie, przygotowanie prezentacji zaliczeniowej
(propozycje tematów zostaną podane na wykładzie)

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja obecność na wykładzie, przygotowanie prezentacji zaliczeniowej
(propozycje tematów zostaną podane na wykładzie)
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

analiza źródeł historycznych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Polish Modernity Through Different Media:
Literature, Film, Art, Photography

(1900-1939)

Nazwa przedmiotu
Polish Modernity Through Different Media: Literature, Film, Art, Photography (1900-1939)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poza prezentacją nowoczesnej literatury polskiej w kontekście nowoczesnej kultury europejskiej, celem kursu jest
omówienie ogólniejszych zagadnień dotyczących politycznych implikacji nowoczesności. Właśnie dlatego
przedmiotem uwagi staną się przede wszystkim następujące pytania: czym jest marginalność na obszarze sztuki?
W jaki sposób pojawiają się w literaturze kwestie związane ze strategiami władzy i w jaki sposób pisarz stawia im
opór. Mocny splot estetyki z polityką stworzy szeroką ramę kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studenci znają i rozumieją najważniejsze pojęcia i konteksty kulturowe polskiej
nowoczesności. PAK_K2_W02, PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Studenci są w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z historią
nowoczesnej literatury i kultury polskiej. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Studenci będą gotowi do krytycznej oceny praktyk kulturowych i różnych form
dziedzictwa związanego z nowoczesną literaturą i kulturą polską. PAK_K2_K01, PAK_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

“Flourish, ornament, chimera, griffin.” Introduction to the course, or what is (in) the
margin? Topology of power: centers and margins in literature. Strategies of social
marginalization: exclusion, excommunication, moral repudiation, violence,
indifference. Where do the textual and the social meet? The basic notions of the
literary practice faced with the social oppression.

W1, U1, K1

2.
Who is speaking there? Two traditions of Polish literature: conservative and critical.
What is the critical experience of literature? What or who is the subject of this
experience? What is at stake when we talk about identity?

W1, U1, K1

3.
“Peeping and Further Incursion into Modernity.” Gombrowicz’s Ferdydurke as the
diagnosis of the oppressive modernity, from family to society. How the social
opression works? How can people defend themselves?

W1, U1, K1

4.
“Body parts running wild.” The fragmented body of the adolescent: How does
Gombrowicz’s Ferdydurke open, and how does it end. Disintegrated body as
a metaphor of crisis: Gombrowicz’s The Child Runs Deep in Filidor.

W1, U1, K1

5. Making faces. Gombrowicz: the “making faces contest” (fragment of ThirtyDoorKey),
a movie by J. Skolimowski, based on Ferdydurke by Witold Gombrowicz. W1, U1, K1

6.
The spectacle of masochism. Bruno Schulz’s drawings (a slide show) with
a commentary on perversion and terror. Schulz as an artist from “the line of
demonologists” (according to Wtkiewicz).

W1, U1, K1

7.
Scribbling on the Margins. Institution and Interpretation: text’s authority and its
discontents. Relationship between the main body of a text (corpus) and its
(irresponsible) marginalia. The concept of marginalia in art and literature. Illuminated
medieval manuscripts as an example (slide show).

W1, U1

8. Subverting ‘The Book’. B. Schulz and the subversion of the idea of The Book. Reading
of The Book and The Age of Genius by Schulz. Problem of canon and anti-canon. W1, U1, K1

9.
“The monstrous drain of culture” Schulz’s review of Ferdydurke. The rhetoric of sub-:
subconscious, subculture, subject. How does the notion of the subject change if
we take all this sub-stance into account?

W1, U1, K1

10.
“No center can ever be reached” A Second Fall, story by Bruno Schulz and the poetics
of artificiality. Nature—culture opposition. Text and theater as two poles of Schulz’s
imagination. Concept of irony as a clash of seemingly disparate attitudes.
Hermeneutical catastrophe.

W1, U1, K1

11.
“A madman’s brain on the stage” Theory of Pure Form (Witkiewicz) as the critique of
mimetical representation. The Modern concept of form. What ornament is and how it
resists any form of ideological appropriation.

W1, U1, K1

12. Study & Make-up Period. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny obecność na zajęciach (50%), aktywność na zajęciach (25%), esej
zaliczeniowy na prawach egzaminu (25%)



Sylabusy 204 / 224

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Teoria kultury

Nazwa przedmiotu
Teoria kultury

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy o podziałach sferowo-dziedzinowych kultury nowoczesnej : nauki, sztuki, obyczaju, języka;
o ich regulacjach aksjo-normatywnych, uwarunkowaniach funkcjonalno-technologicznych i powiązanie tychże
z podstawami metodologicznymi badań w zakresie nauk humanistycznych

C2 Przekazanie wiedzy o złożonych relacjach między poznaniem teoretycznym kultur a kulturowym kontekstem
aktywności poznawczych

C3 Przekazywani wiedzy o kulturze jako systemie "formowania uwagi" lub "formowania noetycznego", definiującego
to, co dla uczestników kultury "realne", "prawdopodobne", "dające się doświadczyć"

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie metody, teorie oraz terminologię związaną z naturalistyczną
i antynaturalistyczną perspektywą w teorii kultury XX i XXI wieku

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W04

W2
Absolwent zna i rozumie powiązanie praktyki naukowej z innymi praktykami kulturowo-
symbolicznymi, rozpoznaje róże style poznawcze cechujące odmienne "wspólnoty kulturowo-
epistemiczne"

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

W3
Absolwent zna i rozumie zaplecze filozoficzne oraz szerzej rozumiane źródła światopoglądowe
leżące u podstaw wybranych humanistycznych kategorii badawczych, absolwent potrafi
zrekonstruować praktykę i kontekst problemowy, którym pojęcia danej teorii zostały
ukształtowane

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W06
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi w sposób zrozumiały wyodrębnić właściwą praktykę naukową i wytwarzaną
w jej obrębię wiedzę, odróżnia zakres jej prawomocności jako wiedzy naukowej od szerzej
rozumianej "wiedzy kulturowej", która stanowi jej otoczkę; absolwent potrafi - wykorzystując
napięcie pomiędzy optyką teorii i znaturalizowanej "etno-wiedzy" - stawiać problem obszarów
"niewidocznych" z poziomu wiedzy kulturowej

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

U2
Absolwent potrafi wyodrębnić, w ramach analizy tekstu naukowego, sytuację wykorzystywania
określonych wyników nauki - nieprawomocnie w znaczeniu naukowym - w ramach dyskusji
światopoglądowych, "wojnach kulturowych" i społecznych grach o prawomocność

PAK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do dyskusji o walorach poznawczych tekstów literackich, filozoficznych,
teoretycznych oraz do niezależnej od tego ich równoległej waloryzacji światopoglądowej i/lub
estetycznej; postrzega zatem odmienne waloryzacje tych samych tekstów kultury jako zależne
od odmiennych "kryteriów oceny"

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

K2
Absolwent gotowy jest do rozpoznania kategorii zbudowanych w trybie "odniesienia
do wartości", które w komunikacji potocznej funkcjonują - w świadomości użytkowników - jako
neutralne kategorie opisowe.

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Różne formacje pozytywistyczne (pierwszy pozytywizm, emipriokrytycyzm,
pozytywizm logiczny Koła Wiedeńskiego i szkoła lwowsko-warszawska) i
odpowiadające im formy reakcji antypozytywistycznych - zwrot antypozytywistyczny
jako moment fundacyjny filozofii humanistyki

W1

2. Nauka jako "symboliczna forma kultury" w ujęciu Ernsta Cassirera W2, W3

3. Filozofia języka Wilhelma von Humboldta i jego "echa" w XX-wiecznym "lingustic turn" W3, U1

4.

Teoria rozumu komunikacyjnego Habermasa i język w dwóch odsłonach:
aksjonormatywna waloryzacja i porozumiewanie się ze względu na efektywne
działanie. Kultura symboliczna i kultura techniczno-użytkowa (oraz odpowiadające im
interpretacyjne lub funkcjonalne ujęcia zjawisk kulturowych w badaniach
humanistycznych)

W2, W3, U2

5. Etologia i neonaturalizm: koncepcja Jakoba von Uexkülla a tradycja antropologii
filozoficznej W1, K2

6. Kultura jako "proteza" i człowiek jako "istota wybrakowana", Herder i Gehlen, problem
techniki i zwrotnego sprzężenie (technologii i porządku symbolicznego) W1, W3, U1

7.
"Współczynnik humanistyczny" Floriana Znanieckiego i tworzenie kategorii
analitycznych w naukach humanistycznych wg. Maxa Webera i neokantowskiej szkoły
badeńskiej

U2, K1, K2

8.
Teoria kultury nowoczesnej Maxa Webera, racjonalizacja, sekularyzacja okcydentalna
vs. zakwestionowanie założeń progresywizmu w "bezimiennej nauce" o kulturze Aby
Warburga

W2, W3

9.
Powstawanie norm i wartości - teoria resentymentu Nietzschego
i Schelera,odmienność ujęcia doświadczenia wartości u Williama Jamesa w kontekście
pragmatyzmu amerykańskiego, waloryzacja i refleksyjny dostęp uczestników kultury
do "norm" i "wzorców" ocen.

U2, K1, K2

10. "Obserwacja drugiego stopnia" - teoria kultury, teoria sztuki, nauki jako "kulturowych
podsystemów" w ramach teoria N. Luhmanna i jego nawiązania do T. Parsonsa W1, W3, U1
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11.
Pozytywistyczna filozofia monizmu naturalistycznego (energetyzm Ostwald)
a współczesny posthumanizm. Neuronauki i teoria kultury - konkurencyjne typy
wyjaśnień uniwersum ludzkiego.

W1, W2, U2

12. Zwrot performatywny i teoria kultury spod znaku "antropologii kognitywnej" -
rozwidlające się drogi. Rytualna teoria antropogenezy (Turner i Girard) W2, W3, K2

13. Normy kultury a "indywidualne improwizacje aksjologiczne" w nowoczesności (na
przykładzie T. S. Eliota i jego refleksji o pojęciu "tradycji") W3, K2

14.
Materializm kulturowy i trajektoria rozwojowa cultural studies - hegemonia, praxis
i habitus kulturowy - kultura wysoka z perspektywy grup podporządkowanych.
Praktyki emancypacyjne jako redefinicje pola kultury, normy i "struktura odczuwania"
(R. Williams)

W3, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie do nich, znajomość treści
wykładów, kolokwium zaliczeniowe

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Bio/medical Humanities: New Perspectives
in Comparative Studies

Nazwa przedmiotu
Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego obowiązkowa obecność na zajęciach (do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 literackie i kulturowe reprezentacje w ich powiązaniach z perspektywami
proponowanymi przez bio/humanistykę medyczną PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować związki między literaturoznawstwem i kulturoznawstwem a humanistyką
bio/medyczną. PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania narzędzi humanistyki bio/medycznej w przedsięwzięciach
o charakterze kulturowym/społecznym. PAK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zarysowując mapę współczesnej bio/humanistyki, kurs koncentruje się na relacji
między medycyną a studiami literackimi i kulturowymi. Za swój główny cel stawia
sobie przegląd najważniejszych kategorii dyskursu medycznego (choroba, pacjent,
lekarz, terapia, trauma, niepełnosprawność) w kontekście ich kulturowych/tekstowych
reprezentacji na obszarze literatury, sztuki, filmu, performansu czy rozmaitych form
kultury popularnej. Zajęcia spełniają wymogi nakładane na kursy prowadzone
w językach obcych.

W1, U1, K1

2. Humanistyka bio/medyczna: definicje, pojęcia, funkcje Informacje zawarte w tej części
sylabusa mogą podlegać zmianom. W1, U1, K1

3. Granice reprezentacji: sarks/flesh/soma/body W1, U1, K1

4. Literatura, medycyna, sztuka: tradycje i nowe perspektywy W1, U1, K1

5. Choroba i jej tekstowe/kulturowe reprezentacje W1, U1, K1

6. Medycyna narracyjna: empatia, refleksja, praktyka W1, U1, K1

7. Wiedza i postrzeganie: ciało i ból W1, U1, K1

8. Nowe technologie i stare dylematy: od bioetyki do bioartu W1, U1, K1

9. (Nie)widzialna rana: współczesne badania nad traumą W1, U1, K1

10. Niepełnosprawność i normalność w kulturze wysokiej i popularnej W1, U1, K1

11. Cierpienie, starość, umieranie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

obecność/udział w zajęciach/egzamin pisemny: esej lub
prezentacja na podstawie pracy przygotowanej w domu (w razie
potrzeby część ustna)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja egzamin pisemny / ustny

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x



Sylabusy 212 / 224

Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Cultural History of Love Discourse.
Classical Sources of a Serenade

Nazwa przedmiotu
Cultural History of Love Discourse. Classical Sources of a Serenade

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Cultural History of Love Discourse. Classical Sources of a Serenade

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie tekstów literackich i naukowych oraz dyskusję na zajęciach,
a także napisanie pracy krytyczno-literackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zapoznaje się z poezją antyczną i biblijną oraz rozmaitymi drogami jej recepcji
w epoce nowożytnej PAK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umie analizować tekst poetycki z uwzględnieniem kontekstu literackiego, kulturowego
i filozoficznego; zdobywa kompetencje w zakresie czytania dawnych tekstów literackich
w dwóch bądź trzech wersjach językowych: oryginalnej i przekładach z różnych epok;
potrafi napisać pracę krytyczno-literacką w języku angielskim

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma świadomość przenikania się rozmaitych tradycji budujących kulturę
europejską, ciągłości kultury i jej artefaktów, roli łaciny w kształtowaniu tożsamości
europejskiej i wyrażającej ją literatury. Analiza poezji miłosnej kolejnych epok pozwala
na refleksją nt. kondycji ludzkiej i emocjonalności człowieka.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia: 1. Archaiczny komos i jego realizacje (fragmenty liryczne, dramat
satyrowy i komedia średnia; parodie komosu w idylli teokrytejskiej) 2. Epigramatyka
hellenistyczna – cechy paraklausithyronu greckiego) 3. Rzymski exclusus amator.
Komedia nowa w adaptacji Plauta (Curculio, Persa) – rzymska wersja motywu 4.
Lukrecjusz, Katullus (neoteryckie wariacje nt. komosu hellenistycznego) i Horacy
(eksperymenty liryczne) 5. Rzymska elegia miłosna: aleksandrynizm Propercjusza,
Tibullus – furta Veneris i bukoliczna wizja miłości 6. Owidiusz (cechy
paraklausithyronu rzymskiego, słowa-klucze) 7. Późny antyk: Wenancjusz Fortunat,
paraklausithyron chrześcjański 8. Piętnastowieczna poezja renesansowa: G. Pontano,
C. Landino 9. Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego 10. Paraklausithyra w Pieśniach
Kochanowskiego 11. Średniowieczna poezja romańska (cechy); villanesca
neapolitańska i serenada muzyczna; literacka serenada barokowa (przykłady polskie)
12. Paraklausithyron w Pieśń nad pieśniami (w kręgu kultury hellenistycznej) 13. Echa
klasycznej liryki miłosnej i Pieśni nad pieśniami w barokowej poezji religijnej – ‘przed
bramą nieba’ 14. Angielska i amerykańska serenada romantyczna (P.B. Shelley, E.A.
Poe, T. Hardy, W. Whitman) 15. Serenady i paraklausithyra w piosence kabaretowej
i popowej 2. poł. XX w. (Tematy zajęć mogą być modyfikowane w zależności
od zainteresowań i potrzeb lub kompetencji językowych studentów).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: obecność na zajęciach (dopuszczalne
dwie absencje) oraz aktywny udział w dyskusjach i znajomość lektur; samodzielne
sformułowanie tematu pracy egzaminacyjnej; przedłożenie jej planu i bibliografii.
Egzamin – pisemna praca krytyczno-literacka.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

przygotowanie eseju 35
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

A Survey of the Polish Art History (From
Romanesque Art to Art Nouveau)

Nazwa przedmiotu
A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu historii sztuki i kultury polskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe kierunki i style w sztuce polskiej do końca XIX wieku PAK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać style artystyczne, zna najważniejsze dzieła sztuki polskiej i światowej PAK_K2_U01

U2 umieścić sztukę polską w kontekście europejskim PAK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 poszerzania wiedzy i pełniejszego uczestnictwa w życiu artystycznym (np.
wystawach) PAK_K2_K03

K2 dostrzegać pomiędzy różnorodnymi tekstami kultury PAK_K2_K06

K3 student zdobywa wiedze ogólną z dziedziny historii sztuki poszerzającą jego
kompetencje społeczne PAK_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady poświęcone poszczególnym stylom na ziemiach dawnej Polski w ich
kontekście historyczno-kulturowym: a) Sztuka przedromańska i romańska b) Sztuka
gotycka c) Sztuka renesansowa d) Sztuka manierystyczna i barokowa e) Sztuka
rokokowa f) Barok sarmacki g) Klasycyzm, Empire, Biedermeier h) Historyzm,
akademizm, realizm i) Secesja i inne nurty artystyczne przełomu XIX i XX wieku
Zajęcia praktyczne w terenie, analiza dzieła sztuki (ćwiczenia): a) Romanizm i gotyk:
kościół św. Andrzeja, kościół św. Trójcy, mury obronne Krakowa (łącznie z tzw. Bramą
Rzeźniczą), kościół św. Barbary (Ogrójec), Kościół Mariacki, kościół św. Krzyża b)
Renesans – komnaty królewskie na Wawelu c) Barok: kościół św. Piotra i Pawła,
kościół św. Wojciecha, kościół Pijarów, kościół św. Kazimierza, kościół św. Anny
(techniki dekoracyjne zastosowane we wnętrzu), Sala Fontany w kamienicy pod
Gruszką na ul. Szczepańskiej, kościół św. Jana, resztki kościoła św. Urszuli w PAN
w Krakowie d) Muzeum Narodowe - oddział Pałac biskupa Erazma Ciołka e) Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, Kamienica Hipolitów f) Muzeum Narodowe, Galeria
Malarstwa w Sukiennicach g) Sala Mehoffera przy Długiej (Wydawnictwo Literackie,
klatka schodowa i witraże przy pl. Szczepańskim)

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie do egzaminu 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

20th Century Metamorphosis of Drama.
Polish and European Perspectives

Nazwa przedmiotu
20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European Perspectives

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European Perspectives

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią dramatu i teatru polskiego XX wieku w perspektywie europejskiej.

C2 Uświadomienie słuchaczom związków pomiędzy tekstem dramatycznym a spektaklem teatralnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przemiany form dramatu europejskiego XX wieku PAK_K2_W01, PAK_K2_W03

W2 związki miedzy sztuką literacką a sztuką performatywną w teatrze XX
wieku.

PAK_K2_W01, PAK_K2_W03,
PAK_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 scharakteryzować ewolucję form polskiego i europejskiego dramatu
nowoczesnego. PAK_K2_U04, PAK_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 praktycznego teoretycznego wykorzystania nabytej wiedzy,
uczestnicząc aktywnie w życiu kulturalnym Polski i Europy. PAK_K2_K01, PAK_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Liturgiczne źródła forma dramatycznych w tradycji polskiej. W1, W2, U1, K1

2. Specyfika polskiego dramatu romantycznego. W1, W2, U1, K1

3. Ewolucja porównawcza relacji miedzy dramatem a teatrem w odniesieniu do kultury
polskiej i europejskiej na wybranych przykładach. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej frekwencja, esej w języku angielskim

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja: Od tekstu do egzystencji. Drogi i
bezdroża hermeneutyki w XX wieku

Nazwa przedmiotu
Opcja: Od tekstu do egzystencji. Drogi i bezdroża hermeneutyki w XX wieku

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) Ciekawość, b) gotowość do nieustannego kwestionowania własnych myśli, c) otwartość na żywioł myślenia. Nic więcej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student(ka) zna teksty kanoniczne dla hermeneutyki ostatniego stulecia.
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

W2 student(ka) zna najważniejsze zjawiska i tendencje w hermeneutyce ostatniego
stulecia.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

W3 student(ka) zna hermeneutykę jako wspólny idiom rozmaitych fenomenów
intelektualnych ostatniego stulecia.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student(ka) potrafi identyfikować stanowiska hermeneutyczne (hermeneutyka
techniczna, hermeneutyka filozoficzna, filozofia hermeneutyczna). PAK_K2_U01, PAK_K2_U02

U2
student(ka) potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i narzędziami
hermeneutycznymi (sens, znaczenie, dziejowość, interpretacja, rozumienie,
egzegeza, intencja, horyzont).

PAK_K2_U01, PAK_K2_U02

U3 student(ka) posługuje się hermeneutyką jako sposobem na demistyfikację ideologii
i wszelkich innych nadużyć myślowych. PAK_K2_U01, PAK_K2_U02
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student(ka) rozumie hermeneutykę jako nie tylko zbiór gabinetowych lub
akademickich kompetencji w fachowym interpretowaniu tekstów, ale nade wszystko
podstawy wyróżnik i zarazem sposób bycia w świecie.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05, PAK_K2_K07

K2
student(ka) wykazuje się umiejętnością krytycznego myślenia, które nie ulega
skrajnościom, czyli ani idolowi tzw. myślenia samodzielnego, ani bezmyślnego
polegania na cudzym zdaniu.

PAK_K2_K01, PAK_K2_K06

K3

student(ka) jako osoba świadoma swoich hermeneutycznych ograniczeń potrafi
dostrzec, a następnie docenić pluralistyczny charakter rzeczywistości, nie ufając przy
tym wszelkim ideologiom, które tę wielopostaciowość trywializują lub demonizują. Co
za tym idzie, student(ka) jest osobą otwartą na inność będącą wyzwaniem
i możliwością, nie zaś przeszkodą.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06, PAK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Hermeneutyczna wieża Babel: systematyczna panorama hermeneutyki XX wieku W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2. 2. Hermeneutyka pod znakiem dziejowości: Wilhelm Dilthey W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3. 3. Hermeneutyka „techniczna”: reguły – intencje – interpretacje W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4. 4. Kopernikański przewrót w hermeneutyce: Martin Heidegger W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5. 5. Hermeneutyka filozoficzna: Hans-Georg Gadamer W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6. 6. Hermeneutyka symbolu: Paul Ricoeur W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7. 7. Hermeneutyka protestancka W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8. 8. Hermeneutyka katolicka W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9. 9. Ponowoczesna tożsamość hermeneutyki: jej aktualny status, miejsce i rola W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

10. 10. Rzeczywistość pod znakiem zapytania? Interpretacjonizm – hermeneutyka
radykalna – myśl słaba

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egza
min
ustny

Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności na semestr. Powyżej tej liczby
konieczne będzie omówienie na dyżurze tej problematyki, która była poruszana na
opuszczonych zajęciach. Składniki oceny końcowej: aktywność i bieżące przygotowanie
do zajęć, rozmowa egzaminacyjna po drugim semestrze. Temat rozmowy
egzaminacyjnej wybiera i samodzielnie opracowuje Student w oparciu o listę zagadnień
omawianych na zajęciach (z uwzględnieniem opracowań i tekstów fakultatywnych).
Teksty jedynie fakultatywne w czasie samych zajęć, a na potrzeby rozmowy
egzaminacyjnej już polecane, służyć mają poszerzeniu horyzontu rozmowy
egzaminacyjnej. Życzyłbym sobie bowiem, by egzamin był prawdziwie
hermeneutycznym dialogowaniem albo – jak kto woli – zastosowaniem, czyli
praktycznym sprawdzianem tego, o czym rozmawialiśmy przez cały rok.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x

K3 x




