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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku: polonistyka-komparatystyka

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Literaturoznawstwo 70,0%

Językoznawstwo 7,0%

Nauki o kulturze i religii 7,0%

Sztuki filmowe i teatralne 5,0%

Filozofia 5,0%

Nauki o sztuce 5,0%

Historia 0,5%

Nauki prawne 0,5%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku polonistyka-komparatystyka są w szczególny sposób skoncentrowane na kształtowaniu umiejętności
postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych
literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Dostarczają języka interpretacji tej literatury, uwzględniając swoistość różnych
kodów semiotycznych. Temu celowi służą przede wszystkim bloki zajęć kierunkowych o nazwie „Literatura porównawcza”.
Interdyscyplinarny charakter studiów komparatystycznych zapewnia możliwość poznania polskiego dziedzictwa kulturowego
w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach
innych niż literatura piękna.
Studia komparatystyczne przygotowują w ten sposób do wytwarzania i odbioru intermedialnych tekstów kultury, rozumienia
różnorodnych,  interdyscyplinarnych  dyskursów  (naukowych,  literackich,  filozoficznych,  medialnych)  oraz  sprawnego
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Nauka języków obcych w poszerzonym zakresie pozwala absolwentom
uzyskać dostęp do literatury pięknej i różnorodnych tekstów kultury oraz kształcić kompetencje przekładoznawcze. Studia
komparatystyczne  uczą  czytania  i  interpretowania  literatury  nie  tylko  polskiej,  ale  i  światowej  (europejskiej  i
pozaeuropejskiej), umiejętności odbioru kultury wysokiej, kształtują wrażliwość na jej walory (połączona z umiejętnością
przekazywania jej w procesie edukacji dla tych absolwentów, którzy wybiorą zawód nauczyciela). Rozumienie rozmaitych
kodów kulturowych ułatwia pracę w społeczeństwie wielokulturowym Europy,  instytucjach europejskich oraz udział  we
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wszelkiego rodzaju wymianach i projektach międzynarodowych.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku Polonistyka-komparatystyka jest zgodna z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizując
wszystkie jej strategiczne cele, zwłaszcza w zakresie integracji aktywności dydaktycznej i naukowej, dbałości o najwyższą
jakość nauczania i badań naukowych. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego (kurs
historii literatury polskiej, poetyka i teoria literatury, gramatyka), przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż
literatura dziedzinami kultury (historia filozofii),  trzy języki obce (w tym obowiązkowy kurs łaciny), przedmioty kształtujące
kompetencje ogólne (kultura języka, retoryka, stylistyka i  argumentacja logiczna) oraz przedmioty dające umiejętności
potrzebne  w  późniejszym  życiu  zawodowym  (ochrona  własności  intelektualnej,  wprowadzenie  do  warsztatu
literaturoznawczego  i  praktyki).  Szczególnie  istotne  miejsce  w  programie  zajmują  przedmioty  kierunkowe  –
komparatystyczne  obejmujące  zagadnienia  związane  z:  historią  idei  i  tematologią,  psychologią  twórczości,
intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią muzyki, historią
i  teorią  kultury,  filmoznawstwem,  metodologią  badań  komparatystycznych,  tłumaczeniem  literackim.  Są  to  zarówno  bloki
zajęć obowiązkowych („Wprowadzenie do badań komparatystycznych”),  jak i  –  przede wszystkim autorskie wykłady o
charakterze  fakultatywnym,  z  których  każdy  koncentruje  się  na  jednym  wybranym  zagadnieniu.  Każdy  student  ma
możliwość samodzielnego wyboru ścieżek kształcenia.

Cele kształcenia

Absolwent zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej
zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi
ma  podstawową  wiedzę  o  miejscu  i  znaczeniu  komparatystyki  oraz  o  specyfice  przedmiotowej  i  metodologicznej
literaturoznawstwa  porównawczego
zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki
typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi
ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych
i kulturalnych
zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego
potrafi  zinterpretować  z  zastosowaniem  różnych  metod  utwór  literacki,  umieścić  go  w  kontekście  historycznoliterackim,
kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki
posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych
poziomach formalności, w języku polskim i obcym
ma umiejętności  językowe (minimum dwa języki),  zgodne z  wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Kształcenia Językowego
jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Wśród głównych potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia  można wskazać:  zjawisko wielokulturowości  motywujące
próby  rozumienia  innych  kultur  i  literatur,  a  także  pozwalające  na  lepsze  zrozumienie  swoistości  kultury  narodowej.
Podstawowa  dla  współczesnego  świata  wydaje  się  umiejętność  prowadzenia  dialogu  międzykulturowego,  rośnie
zapotrzebowanie na pracowników potrafiących odnajdywać się w wielu obszarach życia kulturalnego, potrzeba doskonalenie
kadry  polonistycznej  i  rozwijania  nowych  kompetencji  w  zakresie  innych  języków  czy  dziedzin  kultury,  wzrastające
zapotrzebowanie  na  nauczycieli  języka  polskiego  jako  obcego.  Na  te  potrzeby  odpowiadają  studia  polonistyka-
komparatystyka, realizując przy tym misję Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie celowego i skutecznego oddziaływania na
otoczenie kulturowe, społeczne i gospodarcze.
Kierunek polonistyka-komparatystyka stanowi rozszerzenie tradycyjnej formuły studiów polonistycznych, które ma na celu jej
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dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych, jakie rodzą się w sytuacji integracji Polski ze wspólnotą europejską oraz
generalnie globalizacji  kultury.  Nauczanie literatury i  języka polskiego w kontekście wiedzy o literaturze europejskiej  i
światowej pełni  ważną społecznie rolę,  dostarczając wiedzy na temat relacji  rodzimej twórczości  z  twórczością innych
narodów,  przede  wszystkim  zaś  zapewnia  literaturze  polskiej  stabilne  miejsce  w  kanonie  piśmiennictwa  światowego.
Komparatystyczne  zaplecze  nauczania  literatury  polskiej  umożliwia  jej  promocję  na  arenie  międzynarodowej,  a  także
opracowanie takiego trybu edukacji narodowej, która harmonijnie łączy się z rozwojem wiedzy powszechnej. Polonistyka-
komparatystyka kształtuje świadomych odbiorców literatury polskiej i obcej, mogących służyć za przewodników i nauczycieli
na różnych poziomach edukacji oraz świadomości społecznej. Nauczanie dwóch języków obcych w trakcie studiów pozwala
przygotować absolwentów zdolnych podjąć pracę w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury a także w polskich i
międzynarodowych  firmach  związanych  z  usługami  tłumaczeniowymi  i  PR,  zwłaszcza  zaś  w  instytucjach  edukacyjnych
różnych stopni, w tym w szkołach polskich za granicą oraz w ośrodkach krajowych proponujących edukacje dostosowaną do
zuniwersalizowanych standardów międzynarodowych (np. w liceach przygotowujących do międzynarodowej matury).

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Przewidziane w programie efekty uczenia się ukierunkowane są na zaawansowaną wiedzę w zakresie dyscypliny, na fachowe
wykształcenie, dające wysokie kompetencje zawodowe pozwalające na odnalezienie się na rynku pracy. Najistotniejszy w
przypadku  założonych  efektów  uczenia  się  jest  wymiar  społeczny  -  kształcenie  polskiego  intelektualisty  świadomego
znaczenia idei wielokulturowości oraz dialogu międzykulturowego i społecznego.
Absolwenci  polonistyki-komparatystyki  są  przygotowani  do  pracy  z  szeroko  rozumianymi  tekstami  kultury:  mogą
uczestniczyć  w  ich  tworzeniu,  korygowaniu,  przygotowywaniu  do  upublicznienia,  komentowaniu  i  recenzowaniu  oraz
krytycznej analizie i interpretacji. Dzięki temu stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, wspierając każdy rodzaj
działalności  gospodarczej  swymi  kompetencjami  z  zakresu  posługiwania  się  mową  (wystąpienia  ustne,  medialne,
prezentacje, konferencje) i pismem (umiejętność tworzenia tekstów o różnych funkcjach, odpowiadających na zróżnicowane
potrzeby każdej gałęzi przemysłu). Uczestnicząc podczas studiów w wymianach międzynarodowych i ucząc się języków
obcych  (minimum  dwóch  podczas  studiów  licencjackich),  zdobywają  wiedzę  i  umiejętności  przydatne  w  przyszłych
zawodach. Realizując indywidualne i  grupowe projekty badawcze (których wyniki prezentowane są następnie w formie
wystąpień  lub  prac  pisemnych),  kształtują  umiejętność  planowania  własnych  działań  krok  po  kroku  oraz  uzyskiwania
założonych  na  początku  rezultatów.  Realizowane  w  trakcie  studiów  praktyki  zawodowe  w  instytucjach  kultury  oraz
placówkach  edukacyjnych  (w  wymiarze  150  godzin)  pozwalają  studentom  skonfrontować  uzyskane  podczas  studiów
umiejętności  z  potrzebami  rynku  pracy  oraz  samodzielnie  zmodyfikować  swój  tok  kształcenia  w  celu  doskonalenia
potrzebnych w przyszłości kompetencji,  indywidualnie dopasowanych do obranego zawodu. Elastyczność programowa i
możliwość  doboru  przedmiotów  w  trakcie  całego  toku  studiów  sprzyja  indywidualizacji  kształcenia  oraz  szybkiemu
reagowaniu na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Przygotowywane podczas studiów indywidualne projekty
badawcze (w formie prac rocznych) pozwalają wykazać się samodzielnością, kreatywnością oraz dobrą organizacją pracy.
Projekty grupowe pomagają kształcić umiejętności społeczne: współpracę w grupie, efektywną komunikację, podział zadań i
terminowość.  Szereg  praktycznych  umiejętności,  kształconych  podczas  zajęć  warsztatowych  (takich  jak  skuteczne
poszukiwanie treści,  ich właściwa selekcja i  dobór do realizowanego tematu, poprawne, przekonujące i  atrakcyjne dla
odbiorcy  opracowanie  uzyskanych  rezultatów)  jest  przydatny  w  wielu  zawodach  podejmowanych  przez  absolwentów
polonistyki-komparatystyki.  To  dlatego  absolwenci  kierunku  polonistyka-komparatystyka  są  cenionymi  pracownikami
licznych organizacji  i  instytucji  zajmujących się kulturą, mediów, organizacji  pozarządowych, muzeów czy wydawnictw.
Studenci kierunku polonistyka-komparatystyka mają też możliwość realizacji kursu kształcenia pedagogicznego, który daje
im uprawnienia do nauczania języka polskiego, a w przypadku wyboru odpowiedniej dalszej ścieżki kształcenia – także
nauczania  języka  polskiego  jako  obcego.  Ogólnoakademicki  profil  tych  interdyscyplinarnych  studiów  daje  bardzo  dobre
podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach humanistycznych w ramach studiów drugiego stopnia. Możliwości
dalszego  kształcenia  dla  absolwentów  studiów  licencjackich  na  kierunku  polonistyka-komparatystyka  są  szczególnie
szerokie:  również  na  innych  filologiach,  na  WZiKS,  które  dadzą  specjalistyczne  narzędzia  zawodowe,  uzupełniające
fundamentalną  wiedzę,  umiejętności  i  kompetencje  wykształcone  na  studiach  komparatystycznych  I  stopnia.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W roku 1990 w Instytucie  Filologii  Polskiej  (obecnie  Wydział  Polonistyki)  Uniwersytetu  Jagiellońskiego powstał  Zakład
Komparatystyki Literackiej, następnie przekształcony w Katedrę Komparatystyki Literackiej (rok 2000); stanowiło to powrót
do  tradycji  prowadzenia  w  polskich  ośrodkach  uniwersyteckich  badań  porównawczych.  Absolwenci  komparatystyki  są
dyplomowanymi  polonistami  i  komparatystami  zarazem:  od  ich  wyboru  zależy,  czy  zdobędą  również  uprawnienia
dydaktyczne.  Od  momentu  rozpoczęcia  prowadzenia  zajęć  komparatystycznych  pracownicy  Katedry  Komparatystyki
wykształcili wielu licencjatów, magistrów i doktorów – komparatystów, a także doktorów habilitowanych.
Członkowie  zespołu  Katedry  Komparatystyki  Literackiej  dzięki  kompetencjom  polonistów  i  filologów  obcych,  a  także
znajomości  języków obcych (angielski,  francuski,  niemiecki,  hiszpański,  włoski,  rosyjski),  jak również wiedzy na temat
muzyki,  sztuk plastycznych i  innych dyskursów humanistyki  podejmują liczne i  zróżnicowane zagadnienia badawcze o
charakterze porównawczym. Obok badań o charakterze literaturoznawczym (komparatystyka literacka)  prowadzone są
również badania interdyscyplinarne (m.in. literatura a muzyka, literatura a sztuki plastyczne).
Główne kierunki badań w Katedrze:
Badanie związków sztuk: literatury, muzyki, malarstwa;
Historia i współczesność badań porównawczych;
Konteksty literatury polskiej XIX i XX wieku;
Historia i współczesność badań porównawczych;
Historia idei;
Literatura światowa i perspektywy komparatystyki.

Katedra Komparatystyki Literackiej organizuje konferencje naukowe (cykliczne i okolicznościowe), których pokłosie stanowią
m.in. książki zbiorowe. Są one świadectwem współpracy naukowej całej katedry i jej znaczących wspólnych przedsięwzięć. W
serii  „Komparatystyka  polska.  Tradycja  i  współczesność  ukazało  się  dotychczas  ponad  dwadzieścia  monografii,  w  innych
wydaniach – kilka innych książek stanowiących rezultat naukowej współpracy całej Katedry, której członkowie publikują
także liczne książki autorskie. Katedra zorganizowała kilkanaście dużych konferencji naukowych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania i tematy badawcze zespołu Katedry Komparatystyki Literackiej ściśle wiążą się z programem kierunku studiów
polonistyka-komparatystyka. Badania i  tematy badawcze zespołu Katedry Komparatystyki  Literackiej  ściśle wiążą się z
programem kierunku studiów polonistyka-komparatystyka. Każdy z członków zespołu rozwija i rozbudowuje jedno lub kilka
pól badawczych, które pokrywają się z zaproponowanymi przedmiotami kierunkowymi („Literatura powszechna” i „Literatura
porównawcza”). Są to badania dotyczące m.in.: relacji literatury polskiej z innymi literaturami (francuską, włoską, angielską,
amerykańską,  hiszpańską),  ukazujące  funkcjonowanie  literatur  europejskich  i  aspektów  literatury  światowej  jako
niezbędnego  tła  dla  zrozumienia  funkcjonowania  literatury  polskiej,  intertekstualności,  badań  nad  operą,  pieśnią  i
muzycznością literatury, jej relacjami ze sztukami wizualnymi, historią idei (m.in. wolności, natury, tragizmu), wędrownymi
motywami  literackimi,  postkolonializmem,  wielokulturowością.  Katedra  Komparatystyki  Literackiej  to  unikatowy  zespół
badaczy, jedyny w Polsce mogący się podjąć tak sformułowanych zajęć autorskich. Powołanie na polonistyce specjalności
komparatystycznej, w 2012 przekształconej w kierunek polonistyka-komparatystyka, było naturalnym rezultatem rozwoju
kadry naukowej Katedry. Dodatkowo każdego roku zapraszani są specjaliści z innych dziedzin prowadzący zajęcia opcyjnie.
Studenci włączani są w realizację projektów naukowych (np. współuczestniczą w organizowaniu cyklicznych konferencji
katedry). .
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Wydziału Polonistyki, w której odbywa się większość zajęć na kierunku Polonistyka - komparatystyka, zlokalizowana
jest przy ulicy Gołębiej 16, a zajęcia dydaktyczne odbywają się przede wszystkim w obrębie I Kampusu w centrum Krakowa.
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 (m.in. w pokojach będących siedzibą Katedry Komparatystyki Literackiej - 31, 35 i 36 przy ul. Gołębiej 20).
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
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).
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0232

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Zdecydowana większość zprogramu jest realizowana w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich zaliczamy kurs BHP
oraz napisanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego w ramach „Komparatystycznego seminarium
licencjackiego”. Samodzielna praca studenta w ramach seminarium oznacza dogłębne kwerendy, samodzielne opracowanie
koncepcji  pracy,  opracowanie  bibliografii,  napisanie  rozprawy,  jej  wyedytowanie,  wprowadzenie  poprawek i  przygotowanie
do druku.
Student kierunku ma możliwość wyboru zajęć w zakresie następujących modułów kształcenia, przewidzianych w planie
studiów: literatura powszechna, literatura porównawcza, język obcy nowożytny. Treści nauczania przedmiotów do wyboru
obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z komparatystyką.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 168

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 128

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 5

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 1

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2249

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyki studenckie odbywają się na kierunku polonistyka-komparatystyka w wymiarze 150 godzin i realizowane są po I roku
studiów (do III roku włącznie). Studenci samodzielnie zgłaszają się do instytucji kulturalnych (czasem korzystają też z ofert
praktyk proponowanych w ramach programu "Kadry Kultury" Narodowego Centrum Kultury). Dokumentują swoje praktyki,
sporządzając krótkie sprawozdanie (potwierdzone podpisem opiekuna praktyki), zaś instytucja przyjmująca ich na praktykę
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sporządza zaświadczenie, które doprecyzowuje czas, formę i wymiar zrealizowanych praktyk.

Ukończenie studiów

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

zaliczenie wszystkich zajęć w formie zaliczeń lub egzaminów określonej w sylabusach, pozytywna ocena z pracy dyplomowej
i złożenie egzaminu dyplomowego
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

PKO_K1_W01
Absolwent zna i rozumie zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów
literackich, zna ich najważniejszych przedstawicieli, rozumie sens pojęcia prądu,
stylu, konwencji w ramach danej epoki, ma podstawową wiedzę w zakresie
periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej

P6U_W

PKO_K1_W02 Absolwent zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić
główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli P6S_WG

PKO_K1_W03
Absolwent zna i rozumie zjawiska polskiej literatury współczesnej, zna
najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a
także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we
współczesnym życiu kulturalnym

P6S_WG

PKO_K1_W04
Absolwent zna i rozumie budowę, funkcjonowanie i rozwój polszczyzny ogólnej i jej
form językowych; rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i
przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego

P6S_WG,
P6S_WK

PKO_K1_W05
Absolwent zna i rozumie podstawowe mechanizmy retoryczne i strategie
komunikacyjne oraz ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, a także kontaktach
interpersonalnych

P6S_WG,
P6S_WK

PKO_K1_W06 Absolwent zna i rozumie kulturę duchową i materialną oraz myśl filozoficzną
poszczególnych epok P6S_WG

PKO_K1_W07 Absolwent zna i rozumie znaczenie dziedzictwa antycznego i biblijnego w kulturze
nowożytnej polskiej i europejskiej P6S_WG

PKO_K1_W08 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego P6S_WK

PKO_K1_W09
Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie komparatystyki oraz o specyfikę
przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa porównawczego , ma
uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień z zakresu
komparatystyki

P6U_W, P6S_WG

PKO_K1_W10
Absolwent zna i rozumie podstawowe metody interpretacji tekstów literackich –
polskich i obcych – w ujęciu porównawczym w tym polegające na badaniu relacji
literatury polskiej w kontekstach literatury obcej, sztuk wizualnych i muzycznych,
historii idei, filozofii i innych dyskursów humanistycznych

P6U_W, P6S_WG

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

PKO_K1_U01
Absolwent potrafi zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych metod
różnojęzyczne teksty literackie, umieścić je w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki

P6U_U

PKO_K1_U02 Absolwent potrafi nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich
funkcje, określić ich wartość i przydatność oraz odnieść je do interpretacji P6S_UW

PKO_K1_U03 Absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienia pisemne i
ustne na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym P6S_UW

PKO_K1_U04
Absolwent potrafi używać argumentów, form i konstrukcji językowych ze
świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej
skuteczności

P6S_UK, P6S_UU
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Kod Nazwa PRK

PKO_K1_U05 Absolwent potrafi poddać analizie synchronicznej i diachronicznej formy językowe i
teksty typowych gatunków mowy P6S_UW, P6S_UK

PKO_K1_U06 Absolwent potrafi opisać tematykę i główne idee literatury polskiej od średniowiecza
po współczesność, a także jej powiązania z kulturą duchową i materialną epok P6S_UW, P6S_UK

PKO_K1_U07
Absolwent potrafi posługiwać się językami obcymi (minimum dwa języki), zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Kształcenia
Językowego dla pierwszego i A1 dla drugiego języka obcego

P6S_UK

PKO_K1_U08 Absolwent potrafi wykrywać i określać zależności oraz związki typologiczne między
tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi P6S_UW

PKO_K1_U09
Absolwent potrafi pisać rozprawki porównawcze, umiejętnie dobierając strategie
argumentacyjne, wykorzystując literaturę przedmiotu i poglądy innych autorów,
samodzielnie formułując wnioski

P6S_UW, P6S_UK

PKO_K1_U10 Absolwent potrafi prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą o
charakterze komparatystycznym pod kierunkiem opiekuna naukowego P6S_UO

PKO_K1_U11 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie P6S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

PKO_K1_K01
Absolwent jest gotów do określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury
narodowej i regionalnej, potrafi docenić literaturę ojczystą i kulturę własnego kraju w
porównaniu z literaturami obcymi

P6S_KK

PKO_K1_K02
Absolwent jest gotów do określenia roli literatury w integracji społecznej i gotów do
aktywnego współuczestniczenia w tym procesie, także w ramach pełnionych ról
zawodowych

P6U_K, P6S_KR

PKO_K1_K03 Absolwent jest gotów do wykazywania troski o zachowanie polskiego językowego
dziedzictwa i propagowanie wzorców językowej poprawności i kultury osobistej P6S_KK

PKO_K1_K04
Absolwent jest gotów do określenia zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i
umiejętności polonistycznych oraz komparatystycznych, rozumie potrzebę stałego jej
uzupełniania i rozwiajania

P6S_KK

PKO_K1_K05
Absolwent jest gotów do określenia znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, artystycznych i
kulturalnych

P6S_KO

PKO_K1_K06
Absolwent jest gotów do podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu
międzykulturowego i społecznego z perspektywy uczestnika kultury polskiej; potrafi
świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie językowej,
literackiej, artystycznej i kulturowej

P6U_K, P6S_KO



Plany studiów 12 / 161

Plany studiów
*Języki obce - do wyboru - obsługuje JCJ. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na
poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 - Drugi język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie
przynajmniej A1. OPIS GRUPY A: Student wybiera po dwa 60-godzinne przedmioty na każdym roku studiów: 2 na I roku; 2 na
II roku i 2 na III roku - w sumie 6 kursów w ciągu trzech lat studiów. OPIS GRUPY B: Student wybiera dwa roczne kursy
"Literatury powszechnej": jeden na II roku i jeden na III roku. Student w trakcie studiów pownien zrealizować nie mniej niż 1
ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Literatura staropolska 30 2,0 zaliczenie O

Gramatyka jez̨yka polskiego 30 2,0 zaliczenie O

Podstawy warsztatu literaturoznawczego 30 1,0 zaliczenie O

Język łaciński* 30 2,0 zaliczenie O

Retoryka, stylistyka i argumentacja logiczna 30 2,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Wprowadzenie do komparatystyki literackiej 30 3,0 zaliczenie O

Język obcy* I 30 1,0 zaliczenie O

Język obcy* II 30 1,0 zaliczenie O

Literatura staropolska-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Poetyka z elementami teorii literatury 30 2,0 zaliczenie O

Gramatyka jez̨yka polskiego 30 3,0 zaliczenie O

GRUPA A: Literatura porównawcza O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po dwa 60-godzinne przedmioty na każdym roku studiów: 2 na I roku; 2 na II roku i 2 na III
roku - w sumie 6 kursów w ciągu trzech lat studiów

Literatura porównawcza: Mit trojański i jego metamorfozy w
literaturze dawnej i nowszej 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Opera polska - opera w Polsce w
kontekście kultury 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Kompozytor jako bohater w literaturze
XIX i XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literackie i kulturowe labirynty:
artefakty - konstrukcje – symbole 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literatura i historia.
Dziewiętnastowieczne powinowactwa w wyboru 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Polska poezja lat 1890-1939 w
kontekście poezji europejskiego modernizmu 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Problemy z ideą wolności w literaturze,
kulturze i filozofii 30 3,0 zaliczenie F
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*Języki obce - do wyboru - obsługuje JCJ. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na
poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 - Drugi język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie
przynajmniej A1. OPIS GRUPY A: Student wybiera po dwa 60-godzinne przedmioty na każdym roku studiów: 2 na I roku; 2 na
II roku i 2 na III roku - w sumie 6 kursów w ciągu trzech lat studiów. OPIS GRUPY B: Student wybiera dwa roczne kursy
"Literatury powszechnej": jeden na II roku i jeden na III roku. Student w trakcie studiów pownien zrealizować nie mniej niż 1
ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych.

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Literatura staropolska 30 2,0 egzamin O

Gramatyka jez̨yka polskiego 30 2,0 egzamin O

Podstawy warsztatu literaturoznawczego 15 1,0 zaliczenie O

Język łaciński* 30 2,0 egzamin O

Retoryka, stylistyka i argumentacja logiczna 30 2,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład 30 1,0 zaliczenie O

Wprowadzenie do komparatystyki literackiej 30 3,0 zaliczenie O

Język obcy* I 30 1,0 zaliczenie O

Język obcy* II 30 1,0 zaliczenie O

Literatura staropolska-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Poetyka z elementami teorii literatury 30 2,0 zaliczenie O

Gramatyka jez̨yka polskiego 30 3,0 zaliczenie O

Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

GRUPA A: Literatura porównawcza O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po dwa 60-godzinne przedmioty na każdym roku studiów: 2 na I roku; 2 na II roku i 2 na III
roku - w sumie 6 kursów w ciągu trzech lat studiów

Literatura porównawcza: Mit trojański i jego metamorfozy w
literaturze dawnej i nowszej 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Opera polska - opera w Polsce w
kontekście kultury 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Kompozytor jako bohater w literaturze
XIX i XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literackie i kulturowe labirynty:
artefakty - konstrukcje – symbole 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literatura i historia.
Dziewiętnastowieczne powinowactwa w wyboru 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Polska poezja lat 1890-1939 w
kontekście poezji europejskiego modernizmu 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Problemy z ideą wolności w literaturze,
kulturze i filozofii 30 3,0 zaliczenie F
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Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład 30 1,0 zaliczenie O

Literatura oświecenia i romantyzmu 30 2,0 zaliczenie O

Historia i metodologia komparatystyki 30 3,0 zaliczenie O

Język obcy* I 30 1,0 zaliczenie O

Język obcy* II 30 1,0 zaliczenie O

Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Kultura języka polskiego 30 3,0 zaliczenie O

Poetyka z elementami teorii literatury 30 2,0 zaliczenie O

Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

GRUPA A: Literatura porównawcza O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po dwa 60-godzinne przedmioty na każdym roku studiów: 2 na I roku; 2 na II roku i 2 na III
roku - w sumie 6 kursów w ciągu trzech lat studiów

Literatura porównawcza: Mit trojański i jego metamorfozy w
literaturze dawnej i nowszej 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Opera polska - opera w Polsce w
kontekście kultury 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Kompozytor jako bohater w literaturze
XIX i XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literackie i kulturowe labirynty:
artefakty - konstrukcje – symbole 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literatura i historia.
Dziewiętnastowieczne powinowactwa w wyboru 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Polska poezja lat 1890-1939 w
kontekście poezji europejskiego modernizmu 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Problemy z ideą wolności w literaturze,
kulturze i filozofii 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA B: Literatura powszechna i wiedza o kulturze O

OPIS GRUPY B: Student wybiera dwa roczne kursy "Literatury powszechnej": jeden na II roku i jeden na III roku

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

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

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

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

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Literatura oświecenia i romantyzmu 30 2,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia i metodologia komparatystyki 30 3,0 zaliczenie O

Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład 30 1,0 zaliczenie O

Język obcy* I 30 1,0 egzamin O

Język obcy* II 30 1,0 egzamin O

Poetyka z elementami teorii literatury 30 2,0 egzamin O

Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Historia filozofii-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

GRUPA A: Literatura porównawcza O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po dwa 60-godzinne przedmioty na każdym roku studiów: 2 na I roku; 2 na II roku i 2 na III
roku - w sumie 6 kursów w ciągu trzech lat studiów

Literatura porównawcza: Mit trojański i jego metamorfozy w
literaturze dawnej i nowszej 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Opera polska - opera w Polsce w
kontekście kultury 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Kompozytor jako bohater w literaturze
XIX i XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literackie i kulturowe labirynty:
artefakty - konstrukcje – symbole 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literatura i historia.
Dziewiętnastowieczne powinowactwa w wyboru 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Polska poezja lat 1890-1939 w
kontekście poezji europejskiego modernizmu 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Problemy z ideą wolności w literaturze,
kulturze i filozofii 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA B: Literatura powszechna i wiedza o kulturze O

OPIS GRUPY B: Student wybiera dwa roczne kursy "Literatury powszechnej": jeden na II roku i jeden na III roku

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

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

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

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

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład 30 1,0 egzamin O

Historia filozofii 30 1,0 egzamin O

Ochrona własności intelektualnej 15 1,0 zaliczenie O

Literatura pozytywizmu-wykład 30 2,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia filozofii-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Literatura pozytywizmu-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Komparatystyczne seminarium licencjackie 30 7,0 zaliczenie O

GRUPA A: Literatura porównawcza O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po dwa 60-godzinne przedmioty na każdym roku studiów: 2 na I roku; 2 na II roku i 2 na III
roku - w sumie 6 kursów w ciągu trzech lat studiów

Literatura porównawcza: Mit trojański i jego metamorfozy w
literaturze dawnej i nowszej 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Opera polska - opera w Polsce w
kontekście kultury 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Kompozytor jako bohater w literaturze
XIX i XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literackie i kulturowe labirynty:
artefakty - konstrukcje – symbole 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literatura i historia.
Dziewiętnastowieczne powinowactwa w wyboru 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Polska poezja lat 1890-1939 w
kontekście poezji europejskiego modernizmu 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Problemy z ideą wolności w literaturze,
kulturze i filozofii 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA B: Literatura powszechna i wiedza o kulturze O

OPIS GRUPY B: Student wybiera dwa roczne kursy "Literatury powszechnej": jeden na II roku i jeden na III roku

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

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

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

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

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Literatura Młodej Polski-wykład 30 2,0 egzamin O

Literatura Młodej Polski-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Komparatystyczne seminarium licencjackie 30 7,0 zaliczenie O

Praktyki 150 5,0 zaliczenie O

GRUPA A: Literatura porównawcza O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po dwa 60-godzinne przedmioty na każdym roku studiów: 2 na I roku; 2 na II roku i 2 na III
roku - w sumie 6 kursów w ciągu trzech lat studiów
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Literatura porównawcza: Mit trojański i jego metamorfozy w
literaturze dawnej i nowszej 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Opera polska - opera w Polsce w
kontekście kultury 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Kompozytor jako bohater w literaturze
XIX i XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literackie i kulturowe labirynty:
artefakty - konstrukcje – symbole 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Literatura i historia.
Dziewiętnastowieczne powinowactwa w wyboru 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Polska poezja lat 1890-1939 w
kontekście poezji europejskiego modernizmu 30 3,0 zaliczenie F

Literatura porównawcza: Problemy z ideą wolności w literaturze,
kulturze i filozofii 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA B: Literatura powszechna i wiedza o kulturze O

OPIS GRUPY B: Student wybiera dwa roczne kursy "Literatury powszechnej": jeden na II roku i jeden na III roku

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

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

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

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

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Literatura staropolska

Nazwa przedmiotu
Literatura staropolska

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego 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
2.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw historii Polski; podstawowa wiedza z historii literatury polskiej wymagana od absolwentów szkoły
średniej
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wdrożenie studentów do posługiwania się specjalistyczną wiedzą filologiczną z zakresu literaturoznawstwa,
ze szczególnym uwzględnieniem intertekstualnych zależności pomiędzy tekstami i literaturami różnych narodów

C2 przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury i do działalności tekstotwórczej (w różnych
odmianach języka), kształcenie umiejętności porównywania tekstów i tekstów kultury

C3 przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw
naukowych, prezentacji, referatów

C4 uświadomienie studentom wzajemnych zależności między tekstami literackimi oraz tekstami literackimi
a tekstami kultury, zapoznanie ich z elementami historii idei w odniesieniu do doby wczesnonowożytnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkow
e efekty

uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student(ka) zna pojęcia i fakty dotyczące przemian poetyki i retoryki historycznej oraz estetyki,
niezbędne do rozumienia procesów zachodzących w historii literatury staropolskiej (X-XVIII w.).

PKO_K1_W0
1,
PKO_K1_W0
2

W2
zjawiska literatury i kultury średniowiecznej i wczesnonowożytnej, zna ich najważniejszych
przedstawicieli, rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach literatury dawnej, ma
podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej

PKO_K1_W0
1

W3

student(ka) zna podstawowe teksty wchodzące w obręb literatury polskiej X-XVIII w. Wiedza ta
połączona jest ze znajomością kontekstu powstawania tych tekstów (autorzy i ich biografie, pole
literackie i społeczne, uwarunkowania historyczne, ideowe i estetyczne). Zna i rozumie
podstawowe metody interpretacji tekstów literackich – polskich i obcych – w ujęciu porównawczym
w tym polegające na badaniu relacji literatury polskiej w kontekstach literatury obcej, sztuk
wizualnych i muzycznych, historii idei, filozofii i innych dyskursów humanistycznych. Student(ka)
zna i rozumie europejski i śródziemnomorski kontekst literatury polskiej X-XVIII w. Rozumie przy
tym specyfikę literatury polskiej i wie, że literatura staropolska stanowi integralną część literatury
europejskiej tego czasu.

PKO_K1_W0
6,
PKO_K1_W0
9

W4 student(ka) na i rozumie kulturę duchową i materialną oraz myśl filozoficzną epoki średniowiecza
i doby wczesnonowożytnej

PKO_K1_W0
6

W5
metody interpretacji tekstów literackich epok dawnych – polskich i obcych – w ujęciu
porównawczym w tym polegające na badaniu relacji literatury polskiej w kontekstach literatury
obcej, sztuk wizualnych i muzycznych, historii idei, filozofii . Zna także biblijne i antyczne
uwarunkowania tej literatury.

PKO_K1_W0
6,
PKO_K1_W0
7

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student(ka) umie samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację utworu staropolskiego i umie
przy tym uwzględnić historię literatury europejskiej (rozwój języka artystycznego, rodzajów
i gatunków literackich oraz toposów) oraz kontekst historycznego, pole literackie i społeczne.

PKO_K1_U01
,
PKO_K1_U06

U2

student(ka) potrafi posługiwać się narzędziami literaturoznawczymi (poetyki, retoryki, teorii
literatury, wiedzy o procesach historycznoliterackich) do interpretacji tekstów staropolskich. Może
interpretować z zastosowaniem różnych metod różnojęzyczne teksty literackie, umieścić je
w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki
do innego dzieła sztuki

PKO_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
student jest gotów określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury narodowej
i regionalnej, potrafi docenić literaturę ojczystą i kulturę własnego kraju w porównaniu
z literaturami obcymi

PKO_K1_K01

K2 student(ka) zna i stosuje zasady uczciwego i rzetelnego prowadzenia badań naukowych oraz
prezentowania wyników swoich studiów.

PKO_K1_K01
,
PKO_K1_K02

K3
student(ka) rozumie i akceptuje wielokulturowość, wieloreligijność, wielojęzyczność literatury
staropolskiej (X-XVIII w.). Wykazuje się tolerancją wobec różnego rodzaju mniejszości oraz idei
reprezentowanych w tekstach staropolskich.

PKO_K1_K03
,
PKO_K1_K05
,
PKO_K1_K06

K4 student(ka) wykazuje się zdolnością niezależnego myślenia i interpretowania tekstów i zarazem
umie uwzględnić ich uwarunkowania ideologiczne. PKO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Proza polska od X do XVIII wieku (rodzaje, gatunki, formy, ich przemiany; przykłady
tekstów prozatorskich z tego okresu; funkcje prozy; rola retoryki).

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
K1, K2, K3

2. 2. Polska poezja liryczna od X do XVIII wieku (rodzaje, gatunki, formy, ich przemiany;
funkcje; przykłady tekstów lirycznych z tego okresu; autorzy).

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
K1, K2, K3

3. 3. Polska poezja epicka do XVIII wieku (rodzaje, gatunki, formy, ich przemiany;
przykłady tekstów; autorzy).

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
K1, K2, K3

4. 4. Polska poezja dramatyczna do XVIII wieku (rodzaje, gatunki, formy, ich przemiany;
przykłady tekstów; autorzy).

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
K1, K2, K3, K4

5. 5. Europejski i śródziemnomorski kontekst literatury polskiej (od starożytności do XVIII
w.).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2

6. 6. Retoryka, poetyka, genologia i topika historyczna. W1, W4, W5, U2, K1, K2,
K3

7. 7. Tożsamość a literatura (polska, europejska, religijna, role męskie i kobiece). W2, W3, W4, W5, U2, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie uczestniczenie w wykładach i uzyskanie zaliczenia; weryfikacją obecności jest
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego po drugim semestrze

Semestr 2
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny uczestniczenie w wykładach i uzyskanie zaliczenia; weryfikacją obecności
jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego po drugim semestrze

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

Semestr 2

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 zaliczenie

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

W5 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x x

K4 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura porównawcza: Mit trojański i
jego metamorfozy w literaturze dawnej i

nowszej

Nazwa przedmiotu
Literatura porównawcza: Mit trojański i jego metamorfozy w literaturze dawnej i nowszej

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość literatury antycznej na poziomie wymaganym od absolwentów szkoły średniej, zainteresowanie
intertekstualnością dzieł literackich i reinterpretacją mitu
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 student(ka) zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi

C2 student(ka) zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa
zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi

C3
student(ka) ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór
literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim i kulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
problemy renarracji i reonterpretacji mitu trojańskiego w dobie starożytnej,
wczesnonowożytnej i współczesnej. Potrafi zestawiać ze sobą kontynuacje różnych
wątków i odnosić je do odpowiedniego archetypu

PKO_K1_W07, PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

W2
intertekstualne powiązania między utworami, zdaje sobie sprawę z wpływu
literatury antycznej na literatury narodowe, w tym polską, i ma świadomość, że
literatura starożytna współtworzyła te literatury i dostarczała im wzory, schematy
i pojęcia

PKO_K1_W01, PKO_K1_W07,
PKO_K1_W09

W3 zróżnicowanie alegorycznych odczytań mitu trojańskiego w literaturze dawnej
i nowszej

PKO_K1_W07, PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać interpretacji dzieła literackiego w kontekście porównawczym i wskazać
źródła występujących w nim motywów i idei PKO_K1_U01, PKO_K1_U02

U2 napisać krótki esej przedstawiający motyw związany z mitem trojańskim
w perspektywie porównawczej

PKO_K1_U01, PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dzielenia się posiadaną przez siebie wiedzą, współpracy w grupie, uczciwości
i rzetelności w prowadzeniu badań PKO_K1_K01, PKO_K1_K06

K2 docenić nie tylko rodzimość, ale i uniwersalność tematów literatury polskiej, którą
postrzega w szerokiej perspektywie historycznej i kulturowej

PKO_K1_K01, PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W pierwszym semestrze rozważać będziemy najpierw fenomen Troi postrzeganej
przede wszystkim jako pierwszą wielką metaforę upadku pewnej struktury społeczno-
politycznej (Iliada, kontynuacje) , a potem wykorzystanie tradycji trojańskiej w micie
o początkach Rzymu (Eneida, kontynuacje). Pojawią się takie zagadnienia jak: Siły
fatalne: Helena, Achilles, Odys, Pyrrus, Hermiona; Dom Priama i jego klęski: Hekabe,
Hektor, Andromacha, Astianaks, Poliksena, Kasandra; Pentesilea; Troja- reinkarnacja
(Elegie Kochanowskiego,Odprawa posłów greckich) Konteksty; Troja – reaktywacja
(Eneida); Eneida jako przestrzeń emocji;alegoryczne wymiary Eneidy.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2
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2.

W drugim semestrze rozważany będzie potencjał alegoryczny i inwencyjny Odysei,
a zatem możliwe konteksty interpretacyjne homerowego eposu: motyw podróży,
także podróży kształcącej, mit humanistyczny, perspektywa narratologiczna,
interpretacje postaci Syren i Kirke , renarracje chrześcijańsko-moralitetowe
(Calderon), feministyczna her story (Atwood) i  przepisania modernistyczne (Joyce)
i piętrowe (Fenelon, Aragon).

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

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w
nich udział oraz przygotowanie krótkiej pracy pisemnej związanej z tematem
zajęć

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach oraz przygotowanie
prezentacji multimedialnej związanej z tematem

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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

wykład 30

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do zajęć 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 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

prezentacja esej

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x

K1 x

K2 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura porównawcza: Opera polska -
opera w Polsce w kontekście kultury

Nazwa przedmiotu
Literatura porównawcza: Opera polska - opera w Polsce w kontekście kultury

Klasyfikacja ISCED
0213 Sztuki plastyczne, 0215 Muzyka i sztuki sceniczne, 0232
Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o sztuce, Sztuki filmowe i
teatralne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi.

C2 Celem zajęć jest zapoznanie z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyfice
przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego.

C3
Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym,
wykrywanie i określanie zależności oraz związków typologicznych między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna metody analizowania porównawczego specyficznych tekstów literackich
(librett) jako elementów formy operowej oraz w kontekście zjawiska adaptacji PKO_K1_W10

W2 student określa miejsce opery na mapie badań komparatystycznych, objaśnia specyfikę
synkretycznej formy operowej w odniesieniu do tworzących ją elementów PKO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zanalizować i zinterpretować tekst libretta, wskazać wybrane mechanizmy adaptacji tekstu
literackiego w libretcie oraz wyjaśnić związek formy libretta z muzycznym i teatralnym
aspektem dzieła operowego

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student obiektywie ocenia znaczenia polskiej kultury operowej XVII-XIX wieku w kontekście
zjawisk europejskich, określa aspekty funkcjonowania opery w obrębie dialogu
międzykulturowego i społecznego

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Ukształtowanie opery jako gatunku synkretycznego. 2. Historia włoskiego teatru
XV-XVII w., wybrane informacje o technikach muzycznych epoki. 3. Pojawienie się
opery w Polsce, teatr królewski XVII wieku i opera na dworze saskim. 4. Teatry
magnackie w wieku XVII-XVIII. 5. Oświeceniowa reforma teatru i miejsce opery. 6.
Romantyczna opera w Polsce: związki z dramatem, ukształtowanie koncepcji opery
narodowej, działalność Stanisława Moniuszki i operowe adaptacje kanonu literatury
polskiej.

W1, W2, K1

2.
1. Budowa libretta operowego. 2. Literatura jako źródło libretta (zjawisko adaptacji,
przekształcenia formalne i treściowe wybranych librett). 3. Wpływ opery na kulturę
lokalną, obyczajowość i inne formy sztuki. 4. Opera jako temat literacki.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
pisemne

Test zaliczeniowy (po każdym semestrze) obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć i składa się z 3-4 pytań otwartych, na które należy udzielić odpowiedzi
pisemnej. Osoby, które przekraczają limit nieobecności na wykładach (4 w
semestrze), otrzymują dodatkowe pytania.
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Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
pisemne

Test zaliczeniowy (po każdym semestrze) obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć i składa się z 3-4 pytań otwartych, na które należy udzielić odpowiedzi
pisemnej. Osoby, które przekraczają limit nieobecności na wykładach (4 w
semestrze), otrzymują dodatkowe pytania.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

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

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

przygotowanie do sprawdzianu 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 pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka jez̨yka polskiego

Nazwa przedmiotu
Gramatyka jez̨yka polskiego

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

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
2.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza z zakresu językoznawstwa – poziom podstawowy (znajomość terminologii gramatycznej, świadomość
historycznej zmienności języka), umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma uporządkowaną wiedzę na temat struktury i funkcji języka polskiego (zna
podstawową terminologię językoznawczą oraz budowę i zasady funkcjonowania form
językowych); ma wiedzę i świadomość historycznej zmienności języka (zna podstawowe
procesy historycznojęzykowe oraz wybrane teksty – świadectwo tych procesów).

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada umiejętność analizy tekstów w aspekcie synchronicznym i diachronicznym
(umie umieścić tekst w kontekście historycznym i kulturowym, potrafi nazwać
i zinterpretować użyte w  nim formy językowe – również na poziomie normy językowej).

PKO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student stara się zachowywać polskie dziedzictwo językowe; propaguje wzorce poprawności
językowej zgodne z obowiązującymi normami. PKO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wprowadzenie (Znaczenie terminu gramatyka. Gramatyka opisowa. Gramatyka
historyczna. Wprowadzenie do nauki o języku. Pojęcie znaku. Znaki naturalne
i umowne. Znak językowy.)

W1

2.

Fonetyka i fonologia (Alfabet fonetyczny. Pojęcie głoski. Artykulacyjna klasyfikacja
spółgłosek. Charakterystyka samogłosek. Dystrybucja samogłosek i spółgłosek.
Wymowa regionalna. Zmiany fonetyczne związane z tempem mówienia i starannością
artykulacyjną. Akcent; Pojęcie fonemu. Fonem a głoska. Warianty fonemu. Kryterium
dystrybucji i dystynktywności. Rejestr cech fonemów i ich wariantów).

W1, U1, K1

3.

Morfologia (Leksem jako jednostka kodu. Kryteria klasyfikacji leksemów na części
mowy. Kategorie gramatyczne; Morfonologia. Typy alternacji; Fleksja. Deklinacja
i koniugacja. Rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, czasownik, przysłówek,
przyimek, spójnik, wykrzyknik, nakaźnik, modulant; Słowotwórstwo. Wyrazy
motywowane i nie motywowane. Typy wyrazów motywowanych. Podstawa
słowotwórcza i formant słowotwórczy. Kategoria a typ słowotwórczy. Podstawowe
kategorie słowotwórcze. Wyrazy złożone, ich budowa i klasyfikacja.)

W1, U1, K1

4.
Składnia. (Przedmiot składni. Podział jednostek składniowych. Wypowiedzenie
pojedyncze. Składnik syntaktyczny. Orzeczenie. Podmiot. Dopełnienie. Okolicznik.
Przydawka. Wypowiedzenie złożone. Kryteria klasyfikacji wypowiedzeń współrzędnie
i podrzędnie złożonych. Równoważnik zdania. Wskaźniki zespolenia.)

W1, U1, K1

5. Wspólnota praindoeuropejska, bałtosłowiańska, prasłowiańska (rozpad). W1

6. Periodyzacja dziejów języka polskiego. W1

7. Najdawniejsze zabytki języka polskiego i pisownia zabytków staropolskich. W1, U1, K1

8.

Fonetyka historyczna: Wokalizm (Jery. Przegłos. Metateza. Rozwój sonantów. Iloczas.
Samogłoski nosowe i zmiany w ich artykulacji). Konsonantyzm (Palatalizacje. Wpływ
joty na poprzedzające spółgłoski. Rozwój konsonantyzmu na gruncie polskim: t', d', t,
d + j, r', k, g (zmiękczenie), spółgłoski wargowe miękkie, pochodzenie f, f', grupy
spółgłoskowe).

W1, U1

9. Elementy fleksji historycznej (rzeczownik, zaimek, przymiotnik, czasownik). W1, U1

10. Rozwój pisowni polskiej; analiza wybranych zabytków (Bulla gnieźnieńska.
Bogurodzica. Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie. Psałterz floriański). W1, U1, K1

11. Oficyny krakowskie. W1

Informacje rozszerzone

Semestr 1
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Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na wykładzie.

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na wykładzie. Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

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

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
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Podstawy warsztatu literaturoznawczego

Nazwa przedmiotu
Podstawy warsztatu literaturoznawczego

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego 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
1.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.00

ćwiczenia 15

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym.

C2 Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych
i ustnych na różnych poziomach formalności w języku polskim.

C3 Student jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady sporządzania naukowych wypowiedzi pisemnych oraz ustnych; kryteria ich
oceniania i recenzowania oraz mechanizmy retoryczne służące efektywnej komunikacji
idei naukowych.

PKO_K1_W05,
PKO_K1_W08

W2 zasady wykorzystywania cudzej własności intelektualnej i rozumie konieczność
postępowania zgodnie z tymi regułami, rozumie pojęcie plagiatu i autoplagiatu. PKO_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować i przygotować się do samodzielnego napisania różnych form wypowiedzi
pisemnych na różnych poziomach formalności (w języku polskim).

PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04

U2 dobrać efektywne metody pracy naukowej, przyswojenia i zapamiętania zdobywanej
wiedzy oraz umiejętnie rozplanowuje te czynności w czasie. PKO_K1_U11

U3 przygotować wystąpienie ustne i wykorzystać do jego prezentacji odpowiednie
pomoce dydaktyczne.

PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania nabytych kompetencji warsztatowych w konkretnych czynnościach
zawodowych.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05

K2
podjęcia praktycznych działań mających na celu wykazywanie troski o zachowanie
polskiego dziedzictwa językowego i propagowanie wzorców językowej poprawności
oraz kultury osobistej.

PKO_K1_K03,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy warsztatu literaturoznawczego to kurs mający charakter wprowadzający
i pomocniczy: wprowadza w specyfikę nauki o literaturze i metody jej studiowania,
wyposaża uczestników w narzędzia pomocnicze umożliwiające samodzielne
prowadzenie badań literaturoznawczych, daje wiedzę i umiejętności niezbędne
do skutecznego samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji,
przygotowywania, analizowania i oceniania tekstów naukowych (w tym prac
pisemnych), właściwego kształtowania aparatu naukowego, komunikowania się
w kontekście akademickim w formie ustnej i pisemnej.

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

2. Uniwersytet i studiowanie: nowy etap kształcenia, strategie uczenia się w kontekście
akademickim. U1, U2, K2

3.
Aparat naukowy w pracy badawczej: bibliografia i opis bibliograficzny, przypisy, inne
formy uzupełnień (aneks, indeks, wykaz skrótów itp.); plagiat, autoplagiat, prawa
autorskie.

W1, W2, U1, K1

4. Strategie i narzędzia wyszukiwania informacji (kwerenda tradycyjna i elektroniczna). W1, W2, U1, U2, K1

5. Ustne i pisemne formy komunikacji naukowej W1, U1, U3, K1

6. Analiza tekstu naukowego 1 (konstrukcja, język, argumentacja, metodologia,
strategie perswazyjne, zabiegi retoryczne itp.) W1, W2, U1, K1, K2
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7. Analiza tekstu naukowego 2 (recenzja, konspekt) W1, W2, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne, ocena
ciągła na podstawie
aktywności w trakcie zajęć;
zadania pisemne

- obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność
nieusprawiedliwiona) - aktywność na zajęciach (w tym zaliczone
zadania przedmiotowe) - przygotowanie poprawnej wstępnej
bibliografii pracy rocznej (z literatury staropolskiej)

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja, ocena ciągła na
podstawie aktywności w
trakcie zajęć; zadania
pisemne

- obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność
nieusprawiedliwiona) - aktywność na zajęciach (w tym
zaliczone zadania przedmiotowe) - przygotowanie recenzji
tekstu naukowego i jej prezentacja w formie ustnej na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 4

przygotowanie do zajęć 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
38

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

przygotowanie referatu 5

przygotowanie do ćwiczeń 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
22

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne prezentacja ocena ciągła na podstawie aktywności w trakcie
zajęć; zadania pisemne

W1 x x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x

K1 x x x

K2 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura porównawcza: Kompozytor jako
bohater w literaturze XIX i XX wieku

Nazwa przedmiotu
Literatura porównawcza: Kompozytor jako bohater w literaturze XIX i XX wieku

Klasyfikacja ISCED
0213 Sztuki plastyczne, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna reprezentatywne teksty literackie wprowadzające wątki muzyczne,
w szczególności zaś zawierające odniesienia do biografii kompozytorów różnych epok
i różnych narodowości i rozumie sposób zintegrowania tych elementów
ze światopoglądem literackim.

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
dokonać analizy utworów XX i XXI wieku reprezentujących różne kierunki literackie i różne
literatury narodowe oraz wskazać na funkcjonalność zastosowanych w nich chwytów jako
przykładu specyficznej recepcji twórczości muzycznej.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym i naukowym, dysponując
pogłębioną wiedzą na temat relacji muzyki i literatury w zarówno w kulturze polskiej, jak
i międzynarodowej.

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Typy relacji muzyczno-literackich oraz kierunków badań intersemiotycznych
poświęconych związkom muzyki i literatury. W1

2. Analiza wybranych tekstów literackich, polskich i obcojęzycznych, w których pojawiają
się postaci kompozytorów reprezentujący różne epoki i style muzyczne. U1

3.
Praca grupowa pod opieką prowadzącego zajęcia: wybór i opracowanie utworu
literackiego, powstałego w XX lub XXI wieku, tematyzującego problem twórczości
kompozytorskiej.

K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

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

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

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

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

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

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 porównawcza: Literackie i
kulturowe labirynty: artefakty -

konstrukcje – symbole

Nazwa przedmiotu
Literatura porównawcza: Literackie i kulturowe labirynty: artefakty - konstrukcje – symbole

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
przedmiot przewidziany dla studentów studiów licencjackich
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej w zakresie
obecności motywu labiryntu w kulturze.

C2 Student zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi na przykładzie
wykorzystania motywu labiryntu w kulturze.

C3
Student ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych
zjawisk społecznych i kulturowych, a zwłaszcza dostrzega kulturowe korzenie i kontekst postmodernistycznych
zabiegów narracyjnych i uwikłań fabularnych w powieściach polskich oraz obcych.

C4
Student potrafi zinterpretować motyw labiryntu w tekstach literackich z zastosowaniem różnych metod, umieścić
go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie też odnieść tekst literacki do innego
dzieła sztuki (w którym również pojawił się ten sam motyw).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
obecność oraz różnorakie formy pojawiania się motywu labiryntu w kulturze starożytnej
i średniowiecznej (literaturze, architekturze, sztuce) oraz jego znaczenie dla kultury
nowożytnej (polskiej i europejskiej), a także związane z tym interpretacje filozoficzne,
antropologiczne oraz kulturowe myślicieli współczesnych.

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

W2 różnorakie przykłady realizacji motywu labiryntu w kulturze współczesnej (np. w literaturze,
architekturze, filmie) oraz wybranych przykładach z epok wcześniejszych.

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

W3
narodową oraz ponadnarodową specyfikę tworzenia wyobrażeń labiryntu (na wybranych
przykładach), przede wszystkim rozumie wpływ kontekstu kulturowego, społecznego
i historycznego na ukształtowanie uniwersalnych oraz specyficznych charakterystyk danej
realizacji motywu labiryntu w konkretnym tekście kultury.

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zanalizować i zinterpretować pojawiający się w utworze literackim motyw labiryntu, odnieść
go do kontekstu historycznoliterackiego, kulturowego i biograficznego, porównać dzieło
literackie z innym tekstem kultury (obrazem, filmem, architekturą).

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U08

U2
przygotować krótką wypowiedź pisemną (w formie rozprawki porównawczej) na temat
realizacji motywu labiryntu w literaturze (na przykładach omówionych podczas zajęć oraz
wybranych samodzielnie) z wykorzystaniem poznanych podczas zajęć koncepcji i teorii
(literaturoznawczych, filozoficznych, antropologicznych, kulturowych).

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U10

U3

przygotować mały projekt badawczy na wybrany temat powiązany z motywem labiryntu
w kulturze na wybranych przykładach (literackich: zaczerpniętych z dwóch różnych literatur
narodowych lub literatury i innego dzieła sztuki). Projekt jest realizowany w zespołach
badawczych przez cały semestr, a rezultaty analiz są przedstawiane w formie ustnej
na zajęciach (z wykorzystaniem różnorakich pomocy dydaktycznych).

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

wykorzystania posiadanych umiejętności analizy i rozumienia tekstu literackiego oraz
naukowego w zespołowej pracy badawczej, której rezultatem końcowym jest ustna
prezentacja samodzielnie przygotowanego przez grupę projektu badawczego na temat
motywu labiryntu w kulturze; udział w projekcie dodatkowo pozwala kształtować tzw. miękkie
kompetencje społeczne (takie jak: kreatywność, umiejętność pracy w grupie, komunikowanie
się, planowanie zadań i organizacji czasu, sumienność i odpowiedzialność).

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05

K2
pielęgnowania idei dialogu międzykulturowego i społecznego z perspektywy uczestnika
kultury polskiej poprzez świadome i konstruktywne wykorzystywanie poznanej wiedzy
i umiejętności do głębszego zrozumienia zarówno uwarunkowań i kontekstów kształtujących
dzieła literatury polskiej, jak i tekstów z literatury światowej.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Głównym tematem zajęć jest motyw labiryntu w literaturze i kulturze, rozumiany
bardzo szeroko: jako miejsce (labirynty architektoniczne), artefakt (ruiny labiryntów,
zabytki, budowle przypominające labirynty), motyw (literacki, wizualny), sposób
konstruowania fabuły ("labirynty" powieściowe, światy w światach) a wreszcie –
symbol (labirynt jako figura egzystencjalna). Literackim punktem odniesienia będzie
przede wszystkim literatura XX oraz XXI wieku, umieszczona w kontekście
wcześniejszych zjawisk kulturowych. W trakcie pierwszych zajęć uczestnicy zajęć
wybiorą interesujące ich przykłady zastosowania tego motywu z listy
zaproponowanych tekstów literackich, będą też mogli uzupełnić ten wykaz o własne
przykłady, także te zaczerpnięte z innych sztuk (film, malarstwo, architektura, etc.).
Labirynt jako miejsce (w ujęciu historycznym, topograficznym, fantastycznym) będzie
równolegle traktowany jako wielka metafora złożoności ludzkiej egzystencji
i uwikłania w rozmaite systemy społeczno-kulturowe. Topografia labiryntu nałożona
na przestrzeń miejską pojawi się również w ważnych tekstach współczesnych
zaproponowanych do analizy. Wreszcie przedmiotem namysły będzie kwestia
wykorzystywania struktury labiryntu jako schematu kompozycyjnego powieści
postmodernistycznej.

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

2. Motyw labiryntu w mitologiach różnych kultur oraz kulturze i sztuce chrześcijańskiej
od średniowiecza do współczesności (na wybranych przykładach). W1, K2

3. Labirynt jako miejsce i artefakt (na wybranych przykładach) W2, W3, U1, U2, U3, K2

4. Motyw labiryntu w wybranych dziełach (literatura oraz inne sztuki) i różnorakie
sposoby jego wykorzystania.

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

5. Labirynt jako figura egzystencjalna (na wybranych przykładach) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6. Konstruowanie świata jako labiryntu w powieści postmodernistycznej (na wybranych
przykładach i w kontekście myśli teoretycznej U. Eco, M. Foucaulta i B. McHale'a) W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

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



Sylabusy 46 / 161

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
pisemne

Zaliczenie literatury porównawczej w I semestrze odbywa się na podstawie: -
przygotowania do zajęć i obecności na nich (limit nieobecności: 2, w tym 1
nieusprawiedliwiona); - aktywnego uczestnictwa w zajęciach; - napisania
kolokwium zaliczeniowego w formie eseju.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie
ustne,
projekt

Zaliczenie literatury porównawczej w II semestrze odbywa się na podstawie: -
przygotowania do zajęć i obecności na nich (limit nieobecności: 2, w tym 1
nieusprawiedliwiona); - aktywnego uczestnictwa w zajęciach; - przygotowania
zespołowego projektu badawczego i ustnej jego prezentacji podczas zajęć.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

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

wykład 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie referatu 10

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

zaliczenie ustne projekt zaliczenie pisemne

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

U1 x x x

U2 x

U3 x x

K1 x x

K2 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura porównawcza: Literatura i
historia. Dziewiętnastowieczne

powinowactwa w wyboru

Nazwa przedmiotu
Literatura porównawcza: Literatura i historia. Dziewiętnastowieczne powinowactwa w wyboru

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka), 0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien orientować się w polskiej i europejskiej historii politycznej XIX wieku i historii kultury XIX wieku

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką związków między dziewiętnastowieczną historiografią i literaturą: związki,
wpływy, konteksty

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 procesy transferu idei między literaturą piękną, historiografią a życiem
społecznym epoki PKO_K1_W01, PKO_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznawać i interpretować literackie strategie włączania wątków i tematów
historycznych w przestrzeń dzieła artystycznego. Student potrafi identyfikować
społeczne funkcje włączania tematów historycznych do obiegu kultury.

PKO_K1_U01, PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 twórczej interpretacji znaczenia literatury polskiej dla kształtu współczesnej
tożsamości polskiej

PKO_K1_K01, PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wiek XIX jako próg nowoczesności. Literatura i historiografia w cieniu Rewolucji
Francuskiej W1

2. Przeszłość jako zbiór fabuł. Literatura i dziewiętnastowieczne "tradycje wynalezione". U1, K1

3. Od Waltera Scotta do Teodora Parnickiego. Kariera dziewiętnastowiecznej powieści
historycznej U1

4. Pisarz czy historyk? Między prawdą a zmyśleniem narracji o przeszłości W1, U1

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej obecność na wykładzie oraz przygotowanie eseju - propozycje tematów
zostaną podane na wykładzie

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej obecność na zajęciach; przygotowanie eseju na jeden z zaproponowanych
tematów
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Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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

wykład 30

przygotowanie eseju 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

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

wykład 30

przygotowanie eseju 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 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

esej

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Retoryka, stylistyka i argumentacja
logiczna

Nazwa przedmiotu
Retoryka, stylistyka i argumentacja logiczna

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego 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

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
zainteresowanie problematyką argumentacji, perswazji, komunikacji interpersonalnej; podstawy języka łacińskiego.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 student ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych
zjawisk społecznych i kulturalnych.

C2 student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych
i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe pojęcia, schematy i strategie retoryczne oraz komunikacyjne związane
z argumentacją i perswazją (rodzaje argumentów, techniki amplifikacji, tropy i figury
retoryczne).

PKO_K1_W05

W2 znaczenie tych pojęć i mechanizmów retorycznych w analizie i interpretacji tekstów,
przygotowaniu wystąpień publicznych, a także w kontaktach interpersonalnych. PKO_K1_W05

W3 założenia lektury retorycznej i krytycznej analizy dyskursu. PKO_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 nazwać środki retoryczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich funkcje, określić ich
wartość i przydatność, a także wykorzystać te narzędzia w trakcie interpretacji. PKO_K1_U02

U2 samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienia pisemne i ustne o różnym stopniu
sformalizowania, zarówno w języku polskim, jak i obcym. PKO_K1_U03

U3 używać argumentów, form językowych (tropów i figur retorycznych) ze świadomością ich
efektu retorycznego i skuteczności komunikacyjnej. PKO_K1_U04

U4 czytać i analizować teksty retorycznie, zwracając szczególną uwagę na mechanizmy
argumentacji i perswazji, a także znaczenie tropów i figur. PKO_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 propagowania wzorców językowej poprawności i troski o kulturę wypowiedzi retorycznej.
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K06

K2 krzewienia sztuki rzetelnej, merytorycznej argumentacji; zwiększonej czujności przed
manipulacją.

PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok I: Logika – wprowadzenie Podczas zajęć omówione zostaną wybrane zagadnienia
z logiki, które mogą znaleźć swe praktyczne zastosowanie w argumentacji. Dotyczą
one rozmaitych, mniej lub bardziej sformalizowanych, strategii argumentacyjnych,
użytecznych w dowodzeniu i bronieniu danej tezy. Obejmują następujące tematy: (1)
pojęcie, przedmiot i cele logiki (dialektyki), (2) relacje dialektyki z gramatyką
i retoryką, (3) nazwy, funktory, twierdzenia, zdania modalne, (4) definicje
i definiowanie, błędy w definiowaniu, (5) sylogistyka Arystotelesa, (6) klasyczny
rachunek zdań (alternatywa, koniunkcja, implikacja, równoważność, negacja).

W1, W2, U2, U3, K2

2.

Blok II: Logika – argumentacja Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i kategorie
logiczne, rodzaje argumentów, sposoby argumentowania, dowodzenia
i wnioskowania, wybrane paradoksy, aporie, antynomie, a także najważniejsze błędy
logiczne. Duży nacisk zostanie położony na umiejętność praktycznego wykorzystania
zdobytej wiedzy w tworzeniu argumentacji. Szczegółowe zagadnienia obejmują: (1)
strategie argumentacji, sposoby wnioskowania (dedukcja, indukcja), (2) najważniejsze
błędy logiczne, (3) aporie i paradoksy, (4) pojęcie i przedmiot inwencji retorycznej, (5)
przegląd dowodów retorycznych (argument z podobieństwa, z porównania,
z przeciwieństwa, quanto magis, z przykładu), (6) nauka o entymematach.

W1, W2, U2, U3, K2
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3.

Blok III: Retoryka – wprowadzenie W trakcie zajęć omówione zostaną wybrane
zagadnienia z retoryki, które dotyczą przede wszystkim inwencji (opracowania tematu
i wynalezienia argumentów) i dyspozycji (zaprowadzania porządku w mowie
i argumentacji). Przedstawiona zostanie kwestia skomplikowanych relacji retoryki
z filozofią, związki wymowy ze sofistyką oraz ideał oratora jako „męża dobrego,
biegłego w przemawianiu. Szczegółowe zagadnienia obejmują: (1) istota, przedmiot
i cele retoryki, (2) ideał mówcy, kategoria prawdopodobieństwa, trzy powinności
mówcy (docere – movere – delectare), (3) trzy rodzaje wymowy: sądowy, doradczy,
popisowy, (4) główne pojęcia dyspozycji retorycznej, (5) typologie narracji, rodzaje
wstępów i zakończeń, (6) deskrypcja, hypotypoza, ekfraza.

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

4.

Blok IV: Retoryka – perswazja Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia
i koncepcje związane z narracją, refutacją, figuratywnością, kategorią ozdobności
(ornatus), stylem, sztuką pamięci, głosem i gestem. Wiele uwagi zostanie poświęcone
założeniom lektury retorycznej, a także kształceniu umiejętności tworzenia
wypowiedzi ukierunkowanej na perswazję. Szczegółowe zagadnienia obejmują: (1)
główne pojęcia elokucji: trop, figura, (2) cztery zalety wysłowienia, (3) tropy:
metafora, synekdocha, metonimia, ironia, (4) przegląd figur retorycznych, (5) nauka
o trzech stylach, (6) sztuka pamięci, głos i gest.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne (1) obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności), (2) aktywny udział w
zajęciach, (3) kolokwium zaliczeniowe

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt
(1) obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności), (2) aktywny udział w
zajęciach, (3) przygotowanie wystąpienia na dowolny, wybrany przez siebie
temat

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

ćwiczenia 30
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przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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

projekt zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x x

U2 x

U3 x x

U4 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura porównawcza: Polska poezja lat
1890-1939 w kontekście poezji

europejskiego modernizmu

Nazwa przedmiotu
Literatura porównawcza: Polska poezja lat 1890-1939 w kontekście poezji europejskiego modernizmu

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do samodzielnego interpretowania poezji polskiego modernizmu w kontekście poezji
obcej.

C2 Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami występującymi w poezji polskiego i europejskiego
modernizmu.

C3
Ukazanie specyfiki poszczególnych literatur narodowych XX wieku i zaznajomienie studentów z twórczością
poetycką najwybitniejszych przedstawicieli poezji francuskiej, rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej epoki
modernizmu.

C4 Zachęcanie do pogłębiania umiejętności interpretowania liryki polskiej i europejskiej w różnorodnych
kontekstach.

C5 Wskazywanie studentom znaczenia poezji polskiej na tle europejskim i światowym, jak również znaczenia dialogu
międzykulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znaczenie oraz teoretyczne podstawy komparatystycznego interpretowania poezji polskiej
w kontekście liryki europejskiej i światowej. PKO_K1_W09

W2
najważniejsze zjawiska liryki polskiego modernizmu na tle i w kontekście literatury
modernizmu europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem poezji francuskiej, rosyjskiej,
niemieckiej i angielskiej.

PKO_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować poezję polską lat 1890-1939 w kontekście europejskiego modernizmu. PKO_K1_U01

U2 analizować utwory znamienne dla liryki polskiej i europejskiej lat 1890-1939 w powiązaniu
z cechami modernizmu jako prądu a także z zagadnieniami kultury europejskiej tego czasu. PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotowy do określania znaczenia poezji polskiego modernizmu na tle literatury
europejskiej i światowej. PKO_K1_K01

K2
student jest gotowy, by docenić znaczenie idei wzajemnej wymiany w obrębie uniwersum
modernizmu poetyckiego w ramach szeroko rozumianego dialogu międzykulturowego.w
Europie i na świecie.

PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Początki modernizmu europejskiego a zjawiska poezji polskiej lat dziewięćdziesiątych
XIX wieku. Paryż jako stolica literatury XIX wieku. Idea światowej republiki literatury. W1, K2

2. Poezja Młodej Polski wobec liryki francuskiej XIX wieku. Twórczość Baudelaire'a,
Verlaine'a, Rimbauda i innych poetów języka francuskiego. W2, U2

3. Przypadek Wacława Rolicza-Liedera i związki jego poezji z liryką francuską
i niemiecką. Dialog poetycki: W. Lieder - S. George. W2, U1, U2
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4. Rola Leopolda Staffa jako poety dialogu. Związki jego twórczości z kulturą europejską, W2, U1, K2

5. Miejsce Hugona von Hofmannsthala w poezji austriackiego modernizmu i związki jego
liryki z poezją polską. W2, U2, K2

6. Świadomość komparatystyczna Bolesława Leśmiana wobec zjawisk komparatystyki
światowej. Jego zainteresowanie dla literatury światowej. W1, K2

7. Twórczość poetycka Bolesława Leśmiana wobec poezji symbolizmu rosyjskiego
i wobec kultury rosyjskiego modernizmu. Rosyjskie i polskie wiersze Leśmiana. W2, U1, K1

8. Miejsce Aleksandra Błoka w literaturze rosyjskiej i jego wyjątkowa rola w dialogu
między poezją polską i rosyjską jego czasu. W2, U2

9. Julian Tuwim - poeta i tłumacz. Jego związki z poezją rosyjską. W2, U1, K2

10. Jarosław Iwaszkiewicz jako poeta modernistyczny wobec poezji i kultury rosyjskiej. W2, U1

11. Dialog Jarosława Iwaszkiewicza z poezją francuską i niemiecką jego czasu.
Przypomnienie roli W. Liedera w podjęciu dialogu poetyckego ze Stefanem Georgem. W2, U2, K2

12. Poetycki witalizm Kazimierza Wierzyńskiego wobec poezji języka angielskiego.
Paralela z W. B. Yeatsem. W2, U2

13. Wyjątkowa rola Rainera Marii Rilkego jako poety inspirującego literaturę polską. Rilke
- poeta dojrzałego modernizmu. W2, K2

14. William Butler Yeats i poezja polskiego modernizmu. Od Młodej Polski do późnego
modernizmu. W2, U2

15.
Wewnętrzna dynamika europejskiego modernizmu w kontekście poezji polskiej
i światowej. Poezja języka angielskiego w Polsce i na świecie (W. Whitman). Poezja
polskiego modernizmu i jej miejsce na tle literatur europejskich oraz w kontekście
literatury światowej.

W1, W2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na
ocenę

Obecność na wykładzie oraz aktywny udział w wykładzie konwersatoryjnym i
w analizowaniu utworów poetyckich (co najmniej jedna, samodzielnie
przygotowana wypowiedź interpretacyjna).

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie
pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na
ocenę

Warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność na wykładzie. Zaliczenie na
ocenę odbywa się poprzez przedstawienie samodzielnie przygotowanej
paralelnej interpretacji wiersza polskiego i obcego z lat 1890-1939.
Dokumentację pisemną zaliczenia stanowi krótki konspekt wybranego
zagadnienia przysłany drogą mailową.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

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

wykład 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie dokumentacji 10

konsultacje 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 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

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x x

W2 x x x

U1 x x x

U2 x x x

K1 x

K2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura porównawcza: Problemy z ideą
wolności w literaturze, kulturze i filozofii

Nazwa przedmiotu
Literatura porównawcza: Problemy z ideą wolności w literaturze, kulturze i filozofii

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi

C2 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyfice przedmiotowej
i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego

C3 Student zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa
zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zmienność pojęcia i koncepcji wolności w czasie i przestrzeni, w odniesieniu
do tekstów literackich, filozoficznych i innych produktów kulturotwórczej działalności
człowieka

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

W2 możliwości i ograniczenia wynikające ze stosowania metod historii idei i historii
intelektualnej w badaniach literaturoznawczych

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego w ujęciu porównawczym
i z wykorzystaniem metod komparatystycznych, wskazując relacje typologiczne
między tekstami.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08

U2 poruszać się na płaszczyźnie zagadnień literaturoznawczych, filozoficznych i innych,
niezbędnych do analizowania problemów stanowiących tematykę kursu.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 czerpania ze zdobytej wiedzy w celu opisywania własnej kultury w szerokich
kontekstach. PKO_K1_K01

K2 podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu międzykulturowego i społecznego
z perspektywy uczestnika kultury polskiej PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wolność to pojęcie, które zajmowało filozofów od czasów starożytnych, choć
na przestrzeni dziejów jego rozumienie zmieniało się w bardzo zasadniczy sposób. Z
czasem najistotniejsze rozważania dotyczące wolności przenosiły się ze sfery
politycznej na inne dziedziny, a sam termin nabierał coraz to nowych znaczeń.
Problematyka ta nie pozostała bez wpływu na literaturę, a dla niektórych pisarzy
pojęcie wolności stawało się jednym z najistotniejszych punktów ich światopoglądu. W
czasie zajęć omawiane będą najważniejsze dla pojęcia wolności teksty filozoficzne,
przedstawione zostaną też różne próby klasyfikacji i analiz zmiennej postaci tego
pojęcia. Analizowane będą też teksty literackie, w których wolność jest istotnym
problemem – wolność w sensie politycznym, obywatelskim, ale też wolność
podejmowanych przez człowieka wyborów, wolność od ograniczeń, od społeczeństwa
i innych ludzi czy wolność rozumiana jako możliwość samorealizacji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Zagadnienia metodologiczne - historia idei, historia intelektualna, komparatystyka W2, U2, K1

3. Historia pojęcia wolności w filozofii W1, W2, U1, U2

4. Różne interpretacje pojęcia wolności i jego zmienności w kulturze W1, W2, U1, U2, K2

5. Wolność jako pojęcie polityczne W1, W2, U2, K1, K2

6. Wolność decydowania o własnym losie W1, W2, U1, U2

7. Wolność od losu W1, W2, U1, U2

8. Wolność od kultury W1, W2, U1, U2

9. Natura i wolność W1, W2, U1, U2

10. Wolność artysty, wolność myśli, wolność słowa W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Wolność w epoce cyfrowej W1, W2, U1, U2, K2

12. Przestrzeń wolności, przestrzeń braku wolności W1, W2, U1, U2, K1

13. Wartość wolności współcześnie U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie na ocenę,
ocena ciągła pracy w
trakcie zajęć

Warunkiem zaliczenia I semestru jest obecność i aktywność na
zajęciach, realizacja zadań wyznaczonych przez wykładowcę,
pozytywna ocena kolokwium zaliczeniowego.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, ocena ciągła
pracy w trakcie zajęć

Warunkiem zaliczenia I semestru jest obecność i aktywność na
zajęciach, realizacja zadań wyznaczonych przez wykładowcę,
pozytywna ocena projektu zrealizowanego w małych grupach.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

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

projekt ocena ciągła pracy w trakcie zajęć zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

U1 x x x

U2 x x

K1 x

K2 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wprowadzenie do komparatystyki
literackiej

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do komparatystyki literackiej

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego 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
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi możliwościami i kierunkami badań komparatystycznych

C2 Celem jest wykształcenie sprawności interpretacyjnej w obrębie literaturoznawstwa porównawczego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1 miejsce i znaczenie komparatystyki oraz o specyfikę przedmiotową i metodologiczną
literaturoznawstwa porównawczego

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

W2 student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień
z zakresu komparatystyki

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

W3
student zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym (w tym polegające na badaniu relacji literatury polskiej w kontekstach
literatury obcej, sztuk wizualnych i muzycznych, historii idei, filozofii i innych
dyskursów humanistycznych)

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaprezentować różne ścieżki interpretacji porównawczej przedstawionych mu tekstów
kultury, umiejętnie dobierając strategie argumentacyjne,

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 usytuowania tekstów rodzimej kultury w kontekście globalnych zjawisk kulturowych PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

K2 podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu międzykulturowego i społecznego
z perspektywy uczestnika kultury polskiej

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają na celu przedstawienie panoramy tematów, metod, jakie stawia
współczesna komparatystyka. Każdy z tematów omówiony zostanie w odniesieniu
do podstawowej bibliografii przedmiotu oraz na wybranych tekstach literackich -
krótszych, analizowanych wspólnie na zajęciach, na przykładzie których poszczególne
zjawiska zaprezentują się w swoim praktycznym kształcie.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

2. Istota komparatystyki, tertium comparationis; Pojęcie wpływu; Topoi; Krytyka
tematyczna; Mitokrytyka; W1, W2, U1, K1, K2

3. Prądy, nurty, style - w ujęciu komparatystycznym; Intertekstualność;
Interdyscyplinarność/transdyscyplinarność/intermedialność; W1, W2, U1, K1, K2

4. Poetyka porównawcza; Translatologia; Literatura-sztuki wizualne; W1, W2, W3, U1, K1, K2

5. Relacja muzyka-literatura; Gatunki heterogeniczne; Nowe media; W1, W2, W3, U1, K1, K2

6. Literatura światowa; Historia idei; Wielokulturowość, imagologia, postkolonializm. W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Po każdym bloku problemowym (wszystkie zajęcia przeprowadzone przez
daną osobę prowadzącą) zaliczenie z oceną. Ocena ostateczna jest średnią z
wyniku ocen z zaliczeń wszystkich bloków.



Sylabusy 67 / 161

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Po każdym bloku problemowym (wszystkie zajęcia przeprowadzone przez
daną osobę prowadzącą) zaliczenie z oceną. Ocena ostateczna jest średnią z
wyniku ocen z zaliczeń wszystkich bloków.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

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

K1 x

K2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura staropolska-ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Literatura staropolska-ćwiczenia

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego 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
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość ogólnego zarysu historii Polski; wiedza z historii literatury polskiej wymagana od absolwenta szkoły średniej
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wdrożenie do posługiwania się specjalistyczną wiedzą filologiczną z zakresu literaturoznawstwa

C2 przygotowanie do wnikliwej lektury tekstów dawnych (zwłaszcza w aspekcie komparatystycznym), do korzystania
z tzw. tekstów kultury i do tworzenia własnego tekstu (w różnych odmianach języka)

C3 wdrożenie do samodzielnego prowadzenia badań i przedstawiania ich wyników w postaci prac naukowych,
prezentacji, referatów

C4 kształcenie umiejętności spostrzegania powinowactw literatur europejskich oraz śledzenia historii idei w obiegu
międzykulturowym

C5 kształcenie umiejętności redagowania i korekty tekstów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student(ka) zna podstawowe teksty wchodzące w obręb literatury polskiej X-XVIII w.
Wiedza ta połączona jest ze znajomością kontekstu powstawania tych tekstów (autorzy
i ich biografie, środowiska literackie i społeczne, wydarzenia historyczne,nurty ideowe
i estetyczne, muzyka, sztuki plastyczne).

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09

W2
student(ka) zna i rozumie europejski i śródziemnomorski kontekst literatury polskiej X-
XVIII w. Rozumie przy tym specyfikę literatury polskiej i wie, że literatura staropolska
stanowi integralną część literatury europejskiej tego czasu, zdaje sobie sprawę
z biblijnych fundamentów literatury chrześcijańskiej Europy.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07,
PKO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student(ka) potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację utworu
staropolskiego, umiejąc przy tym uwzględnić historię literatury europejskiej (rozwój
języka artystycznego, rodzajów i gatunków literackich oraz toposów) oraz kontekst
historyczny i społeczny. Rozwija umiejętność porównawczej analizy tekstów lub tekstów
kultury.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U05,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U10

U2
student(ka) potrafi posługiwać się narzędziami literaturoznawczymi (poetyki, retoryki,
teorii literatury, wiedzy o procesach historycznoliterackich) do interpretacji (również
w ujęciu komparatystycznym) tekstów staropolskich.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02

U3 student(ka) umie stworzyć samodzielnie krótką pracę prezentującą wyniki jego/jej badań,
utrzymaną w dyscyplinie stylu naukowego, otwartą na perspektywę porównawczą.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student(ka) jest gotów (gotowa) stosować przy prezentowaniu wyników swoich studiów
zasady uczciwego i rzetelnego prowadzenia badań naukowych

PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

K2
student(ka) akceptuje wielokulturowość, wieloreligijność, wielojęzyczność literatury
staropolskiej (X-XVIII w.). Wykazuje się zrozumieniem wobec różnego rodzaju mniejszości
ujawniających swój głos w tradycji kulturowej I Rzeczypospolitej oraz idei
reprezentowanych w tekstach staropolskich.

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

K3
student(ka) wykazuje się potrzebą niezależnego myślenia i interpretowania tekstów
i gotowością do uwzględniania ich kontekstów kulturowych i uwarunkowań ideologicznych
w perspektywie porównawczej .

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Proza polska od X do XVIII wieku (rodzaje, gatunki, formy, ich przemiany; przykłady
tekstów prozatorskich z tego okresu; funkcje prozy; rola retoryki).

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

2. 2. Polska poezja liryczna od X do XVIII wieku (rodzaje, gatunki, formy, ich przemiany;
funkcje; przykłady tekstów lirycznych z tego okresu; autorzy).

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

3. 3. Polska poezja epicka do XVIII wieku (rodzaje, gatunki, formy, ich przemiany;
przykłady tekstów; autorzy).

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

4. 4. Polska poezja dramatyczna do XVIII wieku (rodzaje, gatunki, formy, ich przemiany;
przykłady tekstów; autorzy).

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

5. 5. Europejski i śródziemnomorski kontekst literatury polskiej (od starożytności do XVIII
w.).

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

6. 6. Retoryka, poetyka i genologia historyczna. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

7. 7. Tożsamość a literatura (polska, europejska, religijna, role męskie i kobiece). W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

zaliczenie kolokwiów z lektur; uzyskanie zaliczenia z pracy semestralnej;
obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach; przygotowywanie się do
zajęć

Bilans punktów ECTS

Semestr 1
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie prac pisemnych 20

Przygotowanie do sprawdzianów 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie pracy semestralnej 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

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

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Poetyka z elementami teorii literatury

Nazwa przedmiotu
Poetyka z elementami teorii literatury

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego 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

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Uzgodnienie listy lektur obowiązkowych i dodatkowych, która może być w trakcie
zajęć weryfikowana i uzupełniana. Uzgodnienie tekstów kultury, w szczególności utworów literackich, które będą dobierane
do poszczególnych tematów jako przedmiot analizy i interpretacji.
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej.

C2 Zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi.

C3 Zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa zależności
oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi.

C4 Ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk
społecznych i kulturalnych.

C5 Zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego.

C6 Potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki.

C7 Posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych
na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze pojęcia z zakresu kompozycji tekstu, genologii, stylistyki
i wersyfikacji.

PKO_K1_W01, PKO_K1_W02,
PKO_K1_W03, PKO_K1_W04

W2 najważniejsze metody analizy i interpretacji tekstów kultury,
w szczególności utworów literackich.

PKO_K1_W02, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07, PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznawać, nazywać, analizować i interpretować za pomocą różnych
metodologii najważniejsze techniki konstrukcyjne tekstów kultury,
w szczególności tekstów literackich.

PKO_K1_U01, PKO_K1_U02,
PKO_K1_U05, PKO_K1_U08

U2
tworzyć i prezentować różne formy zawierające wyniki analiz oraz
interpretacji, a tym samym odzwierciedlające jego wiedzę na temat
technik konstrukcyjnych tekstów kultury. W szczególności umie
sporządzać prace spełniające standardy rozpraw akademickich.

PKO_K1_U01, PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03, PKO_K1_U04,
PKO_K1_U05, PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09, PKO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania norm etycznych dotyczących tworzenia i upubliczniania
tekstów kultury, w tym prac akademickich.

PKO_K1_K02, PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

K2 przyjęcia samodzielnej, odpowiedzialnej i kreatywnej postawy w życiu
społecznym i zawodowym.

PKO_K1_K02, PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04, PKO_K1_K06

K3 pielęgnowania języka ojczystego w jego różnych odmianach,
poszanowania i propagowania rozmaitych form i tradycji kulturowych.

PKO_K1_K01, PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03, PKO_K1_K05

K4 dialogu z przedstawicielami różnych kultur i środowisk. Szanuje
odmienność kulturową, językową czy etniczną we współpracy z innymi.

PKO_K1_K01, PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05, PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcia poetyki oraz wiedzy o literaturze. Podstawowe definicje i subdyscypliny. W1
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2. Pojęcia oraz wyróżniki literatury i literackości. W1

3. Podstawowe wiadomości na temat różnych metod analityczno-interpretacyjnych. W2, U1

4. Główne pojęcia z zakresu kompozycji tekstu. W1

5. Formy kompozycyjne tekstu (konkatenacyjna, palindromowa, ramowa, dyskursywna,
chiazmowa, symultaniczna, szkatułkowa, ikon, układ rozkwitania).

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

6. Przestrzeń w różnych tekstach kultury. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

7. Czas w różnych tekstach kultury. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

8. Fabuła w różnych tekstach kultury. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

9. Postać w różnych tekstach kultury. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

10. Relacje osobowe w komunikacji literackiej i nieliterackiej. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

11. Podmiotowość w różnych tekstach kultury (pojęcie autora, konstrukcja podmiotu
lirycznego, podmiotu dramatu i narratora).

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

12. Odbiorca i adresat w różnych tekstach kultury. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

13. Główne pojęcia z zakresu genologii. W1

14. Liryka i jej główne gatunki. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

15. Epika i jej główne gatunki. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

16. Dramat i jego główne gatunki. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

17. Formy hybrydyczne i pograniczne. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

18. Główne pojęcia z zakresu stylistyki. W1

19. Organizacja brzmieniowa. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

20. Leksyka, słowotwórstwo, fleksja. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

21. Składnia. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

22. Figury i tropy. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

23. Odmiany intertekstualności, w szczególności formy stylizacyjne. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

24. Główne pojęcia z zakresu wersologii. W1

25. Średniowieczny wiersz intonacyjno-zdaniowy. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

26. Wiersz sylabiczny i sylabotoniczny. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

27. Wiersz toniczny i wiersz wolny. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4
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28. Rym. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

29. Strofika. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

30. Poetyka z perspektywy kulturowej teorii literatury. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje,
referat

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie
pisemne,
zaliczenie na
ocenę,
projekt, esej,
prezentacja,
referat

W zależności od indywidualnych zaleceń prowadzącego zajęcia: - napisanie
esejów analityczno-interpretacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętności
studenta - przedstawienie projektów, referatów i prezentacji multimedialnych
demonstrujących wiedzę studenta oraz umiejętności jej przekazywania -
stworzenie tekstów kultury potwierdzających uzyskanie przez studenta
praktycznych kompetencji z zakresu poetyki. Obligatoryjnie: - obecność na
zajęciach - aktywny udział w zajęciach - zaliczenie kolokwium pisemnego z
całości materiału zrealizowanego w semestrze, pojęć oraz kompetencji
analityczno-interpretacyjnych.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje,
referat

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie
pisemne,
zaliczenie na
ocenę,
projekt, esej,
prezentacja,
referat

W zależności od indywidualnych zaleceń prowadzącego zajęcia: - napisanie
esejów analityczno-interpretacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętności
studenta - przedstawienie projektów, referatów i prezentacji multimedialnych
demonstrujących wiedzę studenta oraz umiejętności jej przekazywania -
stworzenie tekstów kultury potwierdzających uzyskanie przez studenta
praktycznych kompetencji z zakresu poetyki. Obligatoryjnie: - obecność na
zajęciach - aktywny udział w zajęciach - zaliczenie kolokwium pisemnego z
całości materiału zrealizowanego w semestrze, pojęć oraz kompetencji
analityczno-interpretacyjnych.

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje,
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referat

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie
pisemne,
zaliczenie na
ocenę,
projekt, esej,
prezentacja,
referat

W zależności od indywidualnych zaleceń prowadzącego zajęcia: - napisanie
esejów analityczno-interpretacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętności
studenta - przedstawienie projektów, referatów i prezentacji multimedialnych
demonstrujących wiedzę studenta oraz umiejętności jej przekazywania -
stworzenie tekstów kultury potwierdzających uzyskanie przez studenta
praktycznych kompetencji z zakresu poetyki. Obligatoryjnie: - obecność na
zajęciach - aktywny udział w zajęciach - zaliczenie kolokwium pisemnego z
całości materiału zrealizowanego w semestrze, pojęć oraz kompetencji
analityczno-interpretacyjnych.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje,
referat

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin
ustny,
zaliczenie
na ocenę,
projekt,
esej,
prezentacj
a, referat

W zależności od indywidualnych zaleceń prowadzącego zajęcia: - napisanie
esejów analityczno-interpretacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętności
studenta - przedstawienie projektów, referatów i prezentacji multimedialnych
demonstrujących wiedzę studenta oraz umiejętności jej przekazywania -
stworzenie tekstów kultury potwierdzających uzyskanie przez studenta
praktycznych kompetencji z zakresu poetyki. Obligatoryjnie: - obecność na
zajęciach - aktywny udział w zajęciach - zaliczenie na ocenę z całości materiału
zrealizowanego w semestrze, pojęć oraz kompetencji analityczno-
interpretacyjnych - zdanie egzaminu ustnego z materiału zrealizowanego we
wszystkich semestrach poetyki, pojęć oraz kompetencji analityczno-
interpretacyjnych.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 1

zbieranie informacji do zadanej pracy 1

przygotowanie eseju 2

przygotowanie referatu 2

przygotowanie do zajęć 4
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 4

rozwiązywanie zadań problemowych 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 3

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 2

konsultacje 1

wykonanie ćwiczeń 2

Przygotowanie prac pisemnych 4

przygotowanie projektu 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
58

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 1

zbieranie informacji do zadanej pracy 1

przygotowanie eseju 2

przygotowanie referatu 2

przygotowanie do zajęć 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 4

rozwiązywanie zadań problemowych 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 3

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 2

konsultacje 1

wykonanie ćwiczeń 2
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Przygotowanie prac pisemnych 4

przygotowanie projektu 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
58

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 1

zbieranie informacji do zadanej pracy 1

przygotowanie eseju 2

przygotowanie referatu 2

przygotowanie do zajęć 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 4

rozwiązywanie zadań problemowych 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 3

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 2

konsultacje 1

wykonanie ćwiczeń 2

Przygotowanie prac pisemnych 4

przygotowanie projektu 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
58

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

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

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 1

zbieranie informacji do zadanej pracy 1

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie eseju 2

przygotowanie do egzaminu 8

przygotowanie referatu 2

przygotowanie do zajęć 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 4

rozwiązywanie zadań problemowych 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 3

konsultacje 2

wykonanie ćwiczeń 2

Przygotowanie prac pisemnych 4

przygotowanie projektu 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
66

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 projekt esej prezentacja referat egzamin ustny

W1 x x x x x x

W2 x x x x x x

U1 x x x x x x

U2 x x x x x x

K1 x x x x x x x

K2 x x x x x x x

K3 x x x x x x x

K4 x x x x x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka jez̨yka polskiego

Nazwa przedmiotu
Gramatyka jez̨yka polskiego

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma uporządkowaną wiedzę na temat struktury i funkcji języka polskiego (zna
podstawową terminologię językoznawczą oraz budowę i zasady funkcjonowania form
językowych); ma wiedzę i świadomość historycznej zmienności języka .

PKO_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi nazwać i zinterpretować użyte w  tekście formy językowe – również
na poziomie normy językowej, stosuje podstawową terminologię językoznawczą. PKO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student zachowuje wzorce poprawności językowej zgodne z obowiązującymi normami. PKO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Fonetyka i fonologia. Zapis fonetyczny i fonologiczny. W1, U1, K1

2. Morfonologia. Typy alternacji. Współczesne alternacje gramatyczne a procesy
historycznojęzykowe. W1, U1, K1

3. Morfologia. Części mowy. Fleksja. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1. Obecność na ćwiczeniach (maks. 2 nieobecności nieusprawiedliwione)
2. Sprawdzian pisemny po każdym bloku materiału.

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 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

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury polskiej 1918-1945-
wykład

Nazwa przedmiotu
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.00

wykład 30

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami literatury polskiej okresu 1918-1945.

C2 Wykształcenie umiejętności analizy tekstów literackich powstałych w omawianym kresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945 oraz wybrane
zjawiska literatur obcych tego okresu.

PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

W2 podstawowe metody interpretacji tekstów literackich powstałych w okresie
1918-1945.

PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

W3 kulturę duchową i materialną oraz myśl filozoficzną okresu 1918-1945. PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych metod teksty
literackie, umieścić je w kontekście historycznoliterackim, kulturowym
i biograficznym.

PKO_K1_U01, PKO_K1_U06

U2 opisać tematykę i główne idee literatury polskiej omawianego okresu. PKO_K1_U01, PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury narodowej
i regionalnej. PKO_K1_K01, PKO_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Najważniejsze tendencje w literaturze polskiej i europejskiej po roku 1918. Szkoły,
kierunki, estetyki. W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Życie literackie w II RP: główne ośrodki, grupy literackie i czasopisma. W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Główne nurty w poezji dwudziestolecia międzywojennego. W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Ważne zjawiska w prozie do 1945. W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Dramat i teatr po 1918. W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Twórczość pokolenia wojennego i literatura polska na emigracji. W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. Eseistyka i krytyka okresu międzywojnia oraz II wojny światowej. W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie frekwencja, egzamin

Semestr 3

Metody nauczania:

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

wykład zaliczenie frekwencja

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

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

Semestr 3

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

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka jez̨yka polskiego

Nazwa przedmiotu
Gramatyka jez̨yka polskiego

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma uporządkowaną wiedzę na temat struktury i funkcji języka polskiego (zna
podstawową terminologię językoznawczą oraz budowę i zasady funkcjonowania form
językowych); ma wiedzę i świadomość historycznej zmienności języka.

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi nazwać i zinterpretować użyte w tekście formy językowe – również
na poziomie normy językowej, stosuje podstawową terminologię językoznawczą.
Student posiada umiejętność analizy tekstów.

PKO_K1_U04,
PKO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student zachowuje wzorce poprawności językowej zgodne z obowiązującymi normami. PKO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Morfologia. Słowotwórstwo na przykładzie rzeczownika. W1, U1, K1

2. Składnia. Części zdania. Analiza wypowiedzeń wielokrotnie złożonych. W1, U1, K1

3. Wybrane zagadnienia fonetyczne i fleksyjne z zakresu gramatyki historycznej języka
polskiego. W1, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

1. Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa (maksymalnie 2 nieobecności
nieusprawiedliwione). 2. Sprawdzian pisemny po każdym bloku materiału.

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 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

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury polskiej 1918-1945-
ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 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 zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945 PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07, PKO_K1_W10

W2 podstawowe metody interpretacji tekstów literackich powstałych
w okresie 1918-1945.

PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych metod teksty
literackie, umieścić je w kontekście historycznoliterackim, kulturowym
i biograficznym.

PKO_K1_U02, PKO_K1_U06, PKO_K1_U08

U2 opisać tematykę i główne idee literatury polskiej omawianego okresu. PKO_K1_U02, PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury
narodowej i regionalnej. PKO_K1_K01, PKO_K1_K02, PKO_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Główne nurty w poezji dwudziestolecia międzywojennego. U1, U2, K1

2. Ważne zjawiska w prozie do 1945 W1, W2, U1, U2, K1

3. Dramat i teatr po 1918. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej esej, frekwencja

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej esej, frekwencja

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

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

ćwiczenia 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie pracy semestralnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie eseju 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

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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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-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

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
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna 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.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W2 kulturę duchową i materialną oraz myśl filozoficzną XVI i XVII wieku PKO_K1_W09

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

PKO_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu literatury światowej XVI i XVII wieku, zdaje
sobie sprawę ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

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, 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, 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, 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, K1

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

Informacje rozszerzone

Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, 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. Test obejmuje wiedzę z lektur omawianych w I semestrze.

Semestr 4, Semestr 6

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 3, Semestr 5

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 4, Semestr 6

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

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 100

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do sprawdzianu 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

egzamin pisemny zaliczenie pisemne

W1 x x

W2 x x

U1 x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura oświecenia i romantyzmu

Nazwa przedmiotu
Literatura oświecenia i romantyzmu

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 student zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku i pierwszej połowy XIX
wieku w kontekście literatury światowej

C2 student ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia osiemnasto
i dziewiętnastowiecznych zjawisk społecznych i kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu



Sylabusy 98 / 161

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 historyczne uwarunkowania kultury oświecenia i romantyzmu PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W2 zjawiska literatury i kultury XVIII i XIX wieku w Polsce, zna ich najważniejszych
przedstawicieli

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W3
student rozumie sens pojęcia prądów i stylów oświecenia, umie określić cechy klasycyzmu,
sentymentalizmu i rokoka, wskazać przedstawicieli wczesnego oświecenia w Polsce,
oświecenia stanisławowskiego oraz późnego, zna najważniejsze utwory polskiego
oświecenia i umie je usytuować w kontekście nurtów kultury europejskiej

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W4
student zna najważniejsze utwory polskiego romantyzmu w kontekście europejskim, ma
elementarną wiedzę o stosunku romantyków do tradycji i ich nowatorstwie ideowym
i gatunkowym, potrafi omówić kwestie romantycznej historiozofii, ludowości, orientalizmu,
ironii romantycznej, mesjanizmu, mistycyzmu itp.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student umie odnieść polskie dzieła epoki do twórczości europejskiej, w tym do innych
dzieł sztuki, a także do biografii twórczą wybitnych przedstawicieli kultury oświecenia
i romantyzmu

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wskazania miejsca kultury polskiej j 2 połowy XVIII i pierwszej XIX wieku w kształtowaniu
tożsamości narodowej i kulturowej, wpisania go w szersze nurty kulturowe na świecie,
zdaje sobie sprawę ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przemiany estetyki na przykładzie tekstów literackich, filozoficznych, pism
teoretycznych XVII i XIX w. W1, W2, W3, W4, U1, K1

2. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. W1, W2, W3, W4, U1, K1

3. Najważniejsze gatunki, dzieła, idee, tematy, twórcy oświecenia. Dydaktyzm
oświecenia W1, W2, W3, W4, U1, K1

4. Wczesne oświecenie w Polsce. Oświecenie stanisławowskie. Późne oświecenie W1, W2, W3, W4, U1, K1

5. Manifesty romantyzmu. W1, W2, W3, W4, U1, K1

6.
Ironia romantyczna. Zdefiniowanie zjawisk:, „choroba wieku”, miłość romantyczna,
mesjanizm, romantyczna historiozofia i mitotwórstwo. Eksperymenty gatunkowe.
Ironia romantyczna. Dramat romantyczny i liryka romantyczna.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

7. Twórczość wielkich romantyków polskich w kontekście epoki: Mickiewicza,
Słowackiego, Krasińskiego, Norwida W1, W2, W3, W4, U1, K1

8. Rekonstrukcja właściwych romantyzmowi tendencji estetycznych, ideowych,
egzystencjalnych. W1, W2, W3, W4, U1, K1

9. Romantyzm krajowy W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie,
egzamin
ustny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Egzamin zamykający kurs ma charakter ustny; podczas egzaminu sprawdzana
jest znajomość kanonu lektur, umiejętność interpretowania wybranych tekstów,
wskazywania na konteksty (z literatury powszechnej oraz z innych dziedzin
sztuki, nauki, filozofii), wyjaśniania kluczowych dla obu epok pojęć.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

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

przygotowanie do egzaminu 20



Sylabusy 100 / 161

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

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 egzamin ustny

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura powszechna i wiedza o kulturze
XVIII-XIX wieku

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

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

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, 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

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student 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.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W2 student objaśnia znaczenie kontekstu literatur narodowych dla literaturoznawstwa
komparatystycznego. PKO_K1_W09

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

PKO_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ocenia miejsce literatury polskiej na tle kontekstu literatury światowej 2 połowy XVIII
i pierwszej XIX wieku, zdając sobie sprawę ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

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

Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

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

wykład zaliczenie na ocenę

Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
zaliczenie na
ocenę

zaliczenie na podstawie znajomości treści wykładu; Egzamin pisemny: trwa
1,5 godziny, wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej na pytania dotyczące
materiału omówionego w czasie wykładu oraz wymaga znajomości lektur
obowiązkowych i wybranych lektur dodatkowych.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3, Semestr 5

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 4, Semestr 6

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
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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 na ocenę

W1 x x

W2 x x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura powszechna i wiedza o kulturze
XIX-XX wieku

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

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

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.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W2 znaczenie kontekstu literatur narodowych dla literaturoznawstwa komparatystycznego. PKO_K1_W09

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

PKO_K1_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

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

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, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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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 4, Semestr 6

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 3, Semestr 5

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 4, Semestr 6

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

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 100

przygotowanie do egzaminu 20
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
155

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

K1 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-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

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.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W2 kulturę duchową i materialną oraz myśl filozoficzną XX wieku. PKO_K1_W09

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.

PKO_K1_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.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

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 3, Semestr 5

Metody nauczania:

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

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.



Sylabusy 111 / 161

Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

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

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 3, Semestr 5

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 4, Semestr 6

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

Historia i metodologia komparatystyki

Nazwa przedmiotu
Historia i metodologia komparatystyki

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przed przystąpieniem do testu zaliczeniowego (po dwóch semestrach) student musi zapoznać się z lekturami wskazanymi
na liście lektur rozdawanej na 1. zajęciach kursu, uzupełnianej na bieżąco zgodnie z potrzebami słuchaczy);
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyfice przedmiotowej
i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego .

C2 Student zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa
zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi.

C3 Student ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych
zjawisk społecznych i kulturalnych.

C4 Student zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego
i społecznego.

C5 Student potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma wiedzę na temat roli i znaczenia komparatystyki w systemie nauk
humanistycznych, zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa
porównawczego. Ponadto ma uporządkowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat
wybranych zagadnień z zakresu komparatystyki.

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student wykrywa i określa zależności genetyczne oraz związki typologiczne między tekstami
literackimi a dziełami plastycznymi i muzycznymi, oraz innymi tekstami kultury. Zdobyte
wiadomości z zakresu komparatystyki wykorzystuje praktycznie. Pisząc rozprawki
porównawcze, świadomie dobiera strategie argumentacyjne, posługuje się literaturą
przedmiotu i czerpie z poglądów innych autorów, formułując samodzielne wnioski.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury narodowej
i regionalnej. Potrafi docenić literaturę i kulturę rodzimą w porównaniu z literaturami i kulturą
innych krajów i narodów. Ma też świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego
dla zrozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, artystycznych i kulturowych.
Zna i rozumie zasadę wielokulturowości, pozwalającą pielęgnować ideę dialogu
międzykulturowego i społecznego z perspektywy uczestnika kultury polskiej. Potrafi
świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w wymianie i mediacji językowej, literackiej,
artystycznej i kulturowej między narodami.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedmiotem kursu jest komparatystyka rozumiana jako metodologia i dziedzina
badań literackich. Uwzględniający dzieje komparatystyki oraz jej współczesne zadania
wykład dotyczy zarówno definicji pojęcia, jak i specyficznych dla literaturoznawstwa
porównawczego obszarów poszukiwań i stosowanych w nich metod badawczych.
Program kursu obejmuje: definicję komparatystyki, przedmiot i zadania badań
porównawczych;elementy historii komparatystyki; zakres badań porównawczych i ich
obszary, takie jaK porównawcza historia literatury, badania nad dziedzictwem antyku
i „europejskością”, tematy i mity literackie, genologia, imagologia, historia idei,
korespondencja sztuk (+zagadnienie interdyscyplinarności), translatologia, literatura
światowa, wielokulturowość i zagadnienia postkolonialne) - wraz z przynależną im
metodologią - z przykładami praktyki. Omówienia dotyczące poszczególnych
obszarów uwzględniają zainteresowania i bieżące potrzeby słuchaczy kursu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć

For
my
zali
cze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zalic
zeni
e

Warunkiem przystąpienia do końcowego (po dwóch semestrach) kolokwium
zaliczeniowego jest, potwierdzana każdorazowo podpisem studenta, obecność na
zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), przedłożenie do wglądu
streszczenia lub innego zadania pisemnego wskazanego przez prowadzącego wykład.
Kolokwium końcowe (pisemne, po 2 semestrach) obejmuje znajomość problematyki
poruszanej na wykładzie (w obu semestrach) oraz wskazanych lektur; do uzyskania
zaliczenia konieczne jest udzielenie minimum 60% odpowiedzi na postawione w teście
pytania. Błędy ortograficzne i rażące odstępstwa od obowiązujących w polszczyźnie
norm gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych powodują powodują obniżenie
oceny. Oceny wg następującej skali: 100 - 90% = bardzo dobry 89-86% = +dobry
85-80% = dobry 79-75% = + dostateczny 74 -60%= dostateczy <60% =
niedostateczny.

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć

Form
y

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Form
y

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zalicz
enie
na
ocen
ę

Warunkiem przystąpienia do końcowego (po dwóch semestrach) kolokwium
zaliczeniowego jest, potwierdzana każdorazowo podpisem studenta, obecność na
zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), przedłożenie do wglądu
streszczenia lub innego zadania pisemnego wskazanego przez prowadzącego wykład.
Kolokwium końcowe (pisemne, po 2 semestrach) obejmuje znajomość problematyki
poruszanej na wykładzie (w obu semestrach) oraz wskazanych lektur; do uzyskania
zaliczenia konieczne jest udzielenie minimum 60% odpowiedzi na postawione w teście
pytania. Błędy ortograficzne i rażące odstępstwa od obowiązujących w polszczyźnie
norm gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych powodują powodują obniżenie
oceny. Oceny wg następującej skali: 100 - 90% = bardzo dobry 89-86% = +dobry
85-80% = dobry 79-75% = + dostateczny 74 -60%= dostateczy <60% =
niedostateczny.

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

konsultacje 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 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

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 20
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przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 19

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

zaliczenie na ocenę zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kultura języka polskiego

Nazwa przedmiotu
Kultura języka polskiego

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw gramatyki opisowej oraz podstawowych terminów z zakresu językoznawstwa. Obowiązkowa obecność
na zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej
i jej form językowych oraz w zakresie kształtowania się i obecnego stanu normy wzorcowej i użytkowej.

C2 Zdobycie umiejętności poprawnego posługiwania się polszczyzną oraz zauważania i korygowania błędów
językowych w wypowiedziach własnych i cudzych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najważniejsze terminy z zakresu kultury języka, współczesne innowacje
językowe oraz tendencje wymawianiowe, gramatyczne, leksykalne,
interpunkcyjne, ortograficzne i stylistyczne.

PKO_K1_W04, PKO_K1_W05

W2 student rozumie najczęściej popełniane błędy językowe oraz przyczyny ich
powstawania. PKO_K1_W04, PKO_K1_W05

W3 najważniejsze elementy polskiej normy językowej (wzorcowej i użytkowej),
a także podstawy polskiej etykiety językowej. PKO_K1_W04, PKO_K1_W05
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W4
student zna źródła współczesnej normy (słowniki, poradnie językowe,
działalność Rady Języka Polskiego; polityka językowa) oraz formy
upowszechniania kultury języka.

PKO_K1_W04, PKO_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 świadomie i krytycznie oceniać teksty pod kątem normatywnym. PKO_K1_U02, PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04, PKO_K1_U05

U2 świadomie oraz krytycznie oceniać i wyjaśniać innowacje językowe. PKO_K1_U02, PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04, PKO_K1_U05

U3 poprawiać teksty zawierające błędy językowe. PKO_K1_U02, PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04, PKO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozstrzygania wątpliwości, udzielania porad oraz upowszechniania
pożądanych postaw językowych. PKO_K1_K01, PKO_K1_K03

K2 poprawnego posługiwania się językiem ojczystym w różnych sytuacjach
komunikacyjnych.

PKO_K1_K01, PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Podstawowe pojęcia: kultura, kultura języka, uzus językowy, norma językowa i jej
kodyfikacja oraz klasyfikacja, poprawność w obrębie wszystkich poziomów języka
i sprawność językowa, kryteria poprawności językowej; 2. Typy błędów językowych:
przyczyny i mechanizmy ich popełniania; błędy językowe wiecznie żywe, czyli np.
najczęstsze potknięcia związane z podawaniem daty, zapisem liczebników
porządkowych itp.; zmienność normy – od błędu do aprobowanej innowacji; 3.
Polszczyzna XXI wieku: procesy globalizacyjne widoczne w języku ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu języka angielskiego na różnorodne warstwy polszczyzny,
nowa jakość języka w Internecie i innych środkach masowego przekazu i ich wpływ
na zachowania komunikacyjne współczesnych Polaków; 4. Postawy wobec języka:
jaką postawę wobec polszczyzny powinien mieć przyszły polonista, jakim językiem
należy posługiwać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych; dopasowanie stylu
wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej w kontekście rozróżnienia na język mówiony,
pisany, styl oficjalny i nieoficjalny; 5. Poprawna wymowa: właściwa wymowa tzw.
samogłosek nosowych, grup spółgłoskowych, realizacja upodobnień i uproszczeń
związanych z mniejszą starannością i szybszym tempem wypowiedzi; regionalizmy
fonetyczne, poprawne sposoby akcentowania; hiperpoprawność w wymowie; 6.
Ortografia: podstawowe zasady polskiej ortografii; pisownia łączna i rozdzielna,
z łącznikiem, pisownia dużą i małą literą; pisownia wyrazów zapożyczonych i obcych;
najnowsze reguły ortograficzne wprowadzone przez Radę Języka Polskiego; 7.
Interpunkcja: przecinek jako sygnał podziału zdania złożonego, wydzielanie wtrąceń
i imiesłowowych równoważników zdania, nowe błędne tendencje interpunkcyjne
w polszczyźnie oficjalnej i stylu naukowym (np. oddzielanie przecinkiem
rozbudowanego podmiotu); 8. Poprawna odmiana wyrazów: omówienie
wzbudzających wątpliwości normatywne w odmianie rzeczownika w kontekście
przeobrażeń współczesnej polszczyzny, trudne formy odmiany czasownika, zaimka,
liczebnika, przymiotnika (stopniowanie regularne, nieregularne, analityczne);
odmiana skrótowców, wyrównania analogiczne w zakresie fleksji, regionalizmy
fleksyjne; 9. Odmiana nazw własnych: fleksja imion i nazwisk polskich i obcych,
odmiana nazw miejscowych; przeobrażenia w społecznym podejściu do odmiany nazw
własnych (zwłaszcza nazwisk) we współczesnej polszczyźnie – przyczyny nasilających
się tendencji do ich nieodmienności; 10. Składnia: związek zgody podmiotu
szeregowego i czasownika w liczbie mnogiej, związek rządu; szyk wyrazów w języku
polskim, imiesłowy w polszczyźnie, najczęstsze błędy składniowe: wtórne związki
składniowe, homonimia składniowa; 11. Słownictwo: problemy stylistycznego
i terytorialnego zróżnicowania polszczyzny; moda językowa; zapożyczenia; tautologie
i pleonazmy; specjalizacja znaczeniowa słownictwa; słowa mylone, nadużywane, źle
rozumiane; 12. Frazeologia: typy błędów frazeologicznych, frazeologizmy najczęściej
mylone lub używane w złym znaczeniu we współczesnej polszczyźnie, rodzaje
innowacji frazeologicznych, błąd a innowacja frazeologiczna; 13. Zasady dobrego
stylu; zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny: charakterystyka najważniejszych
stylów funkcjonalnych j. polskiego (styl urzędowy, naukowy, publicystyczny, religijny,
potoczny, retoryczny itp.); 14. Etykieta językowa: przeobrażenia współczesnej
grzeczności i ich przyczyny; zasady użycia form grzecznościowych w zależności
od sytuacji, zasady poprawnego przedstawiania się oraz zwracania się do innych
w sytuacji oficjalnej, grzeczność w liście tradycyjnym i elektronicznym; 15.
Poradnictwo językowe: słowniki i poradniki jako narzędzie pracy polonisty
(prezentacja różnorodnych słowników ogólnych i specjalistycznych w wersji
tradycyjnej i elektronicznej), prezentacja internetowych projektów leksykograficznych,
korpusów językowych i sprawdzonych form poradnictwa internetowego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest - uczestnictwo w zajęciach; -
zaliczenie na ocenę pozytywną końcowego kolokwium pisemnego (zakres
sprawdzanego materiału ustalają poszczególni prowadzący ćwiczenia) i innych
zadań ustalanych przez prowadzących poszczególne grupy ćwiczeniowe.
Ponadto studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań.

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

wykonanie ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

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 zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura Oświecenia i Romantyzmu-
ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, 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

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 student zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku i pierwszej połowy XIX
wieku w kontekście literatury światowej

C2 student ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia osiemnasto
i dziewiętnastowiecznych zjawisk społecznych i kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 historyczne uwarunkowania kultury oświecenia i romantyzmu PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W2 zjawiska literatury i kultury XVIII i XIX wieku w Polsce, zna ich najważniejszych
przedstawicieli

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W3
student rozumie sens pojęcia prądów i stylów oświecenia, umie określić cechy klasycyzmu,
sentymentalizmu i rokoka, wskazać przedstawicieli wczesnego oświecenia w Polsce,
oświecenia stanisławowskiego oraz późnego, zna najważniejsze utwory polskiego
oświecenia i umie je usytuować w kontekście nurtów kultury europejskiej

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

W4
student zna najważniejsze utwory polskiego romantyzmu w kontekście europejskim, ma
elementarną wiedzę o stosunku romantyków do tradycji i ich nowatorstwie ideowym
i gatunkowym, potrafi omówić kwestie romantycznej historiozofii, ludowości, orientalizmu,
ironii romantycznej, mesjanizmu, mistycyzmu itp.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student umie odnieść polskie dzieła epoki do twórczości europejskiej, w tym do innych dzieł
sztuki, a także do biografii twórczą wybitnych przedstawicieli kultury oświecenia
i romantyzmu

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

U2
napisać naukową pracę dotyczącą literatury oświecenia lub/i romantyzmu, sytuując lektury
w kontekście nurtów i prądów epoki, umiejętnie dobierając strategie argumentacyjne,
wykorzystując literaturę przedmiotu i poglądy innych autorów, samodzielnie formułując
wnioski

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wskazania miejsca kultury polskiej j 2 połowy XVIII i pierwszej XIX wieku w kształtowaniu
tożsamości narodowej i kulturowej, wpisania go w szersze nurty kulturowe na świecie, zdaje
sobie sprawę ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

OŚWIECENIE: 1. Oświeceniowe „recepty” na twórczość (analiza poetyk
oświeceniowych) 2. Gust przede wszystkim (kształtowanie się pojęcia gustu
w oświeceniu) 3. Najlepszy możliwy świat (powiastka filozoficzna w oświeceniu) 4. Gry
z czytelnikiem, gry ze światem (zabiegi metafikcyjne w literaturze oświeceniowej) 5.
W poszukiwaniu świata idealnego (oświeceniowa idea utopii) 6. W harmonii z naturą
(filozofia J.J. Rousseau) 7. Sentymentalna podróż serca (sentymentalizm
w oświeceniu) 8. Domyślność serca (rozwój powieści w literaturze oświecenia)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

2.

PREROMANTYZM I ROMANTYZM 1. „Książki zbójeckie” Gustawa (wpływ literatury
europejskiej na początki romantyzmu w Polsce) 2. „Czarny” romantyzm – zagadki
i tajemnice egzystencji (melancholia, fantastyka i groza w pierwszej fazie
romantyzmu) 3. Romantyczny projekt egzystencji - między światami "Dziadów"
(ewolucja głównych idei dzieła i ich wpływ na rozwój romantyzmu w Polsce) 4.
„Dziady” w wielu odsłonach (adaptacje teatralne "Dziadów" - dowody
na różnorodność lektury romantycznego dramatu) 5. Tożsamość wielokrotna (bohater
romantyczny i jego ewolucja od wczesnej do dojrzałej fazy romantyzmu) 6.
Fantastyka w opowiadaniach E.T.A. Hoffmanna 7. Przestrzeń domu i zamku
w "Pogance" N. Żmichowskiej 8. Między niesamowitym a cudownym: "Jaszczur"
a "Portret owalny" 9. Romantyczne dziecko - o dojrzewaniu w "Preludium" i "Godzinie
myśli" 10. Bohater romantyczny w zwierciadłach i odbiciach: "Pan Tadeusz" 11.
Między ironią a wzniosłością (o ironii romantycznej) 12. Bohater wobec Historii
(historia a literatura w romantyzmie) 13. Wina - konieczność - kara (motywy biblijne
w literaturze romantycznej) 14. Romantyzm i postromantyzm - casus Norwida

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
na ocenę,
prezentacja

Studenci otrzymują do samodzielnego przygotowania krótkie referaty dotyczące
najistotniejszych tendencji, prądów, zjawisk oraz twórców oświecenia i
romantyzmu prezentowane i oceniane podczas zajęć Czytelnictwo lektur
sprawdzane jest podczas pisemnego kolokwium z lektur. Każdy student pisze
historycznoliteracką pracę roczną z zakresu oświecenia lub romantyzmu.
Omówienie i poprawa prac pisemnych odbywa się podczas indywidualnych
konsultacji. Kurs (ćwiczenia+wykład) kończy się egzaminem ustnym.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
na ocenę,
esej

Studenci otrzymują do samodzielnego przygotowania krótkie referaty dotyczące
najistotniejszych tendencji, prądów, zjawisk oraz twórców oświecenia i
romantyzmu prezentowane i oceniane podczas zajęć Czytelnictwo lektur
sprawdzane jest podczas pisemnego kolokwium z lektur. Każdy student pisze
historycznoliteracką pracę roczną z zakresu oświecenia lub romantyzmu.
Omówienie i poprawa prac pisemnych odbywa się podczas indywidualnych
konsultacji. Kurs kończy się egzaminem ustnym.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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

Semestr 4

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

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 esej prezentacja

W1 x x x x

W2 x x x x

W3 x x x x

W4 x x x x

U1 x x x x

U2 x x

K1 x x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury polskiej 1945-1989-
wykład

Nazwa przedmiotu
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.00

wykład 30

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien wykazywać się umiejętnościami analizy oraz interpretacji dzieł literackich, orientować się w historii Polski,
znać podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 128 / 161

W1 zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1945-1989 PKO_K1_W03, PKO_K1_W06

W2 zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1945-1989 w kontekście
europejskim i światowym

PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych metod teksty
literackie, umieścić je w kontekście historycznoliterackim, kulturowym
i biograficznym.

PKO_K1_U01, PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury narodowej. PKO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Literatura polska lat 1945 – 1989: próby klasyfikacji (granice okresu, cezury
wewnętrzne: 1949, 1956, 1968, 1980). W1, U1, K1

2. Zjawiska krajowego życia literackiego (czasopisma, cenzura, drugi obieg). W1, U1, K1

3. Zjawiska emigracyjnego życia literackiego (główne ośrodki, ich relacje z twórcami
krajowymi). W1, U1, K1

4. Poezja po roku 1945 (najważniejsi twórcy, poetyki, tendencje). W1, W2, U1, K1

5. Proza po roku 1945 (najważniejsi twórcy, poetyki, tendencje). W1, W2, U1, K1

6. Dramat i teatr po roku 1945 (najważniejsi twórcy, poetyki, tendencje). W1, W2, U1, K1

7. Eseistyka i krytyka po roku 1945 (najważniejsi twórcy, poetyki, tendencje). W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie frekwencja

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny frekwencja, egzamin ustny
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Bilans punktów ECTS

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

Semestr 5

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

egzamin ustny zaliczenie

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury polskiej 1945-1989-
ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien wykazywać się umiejętnościami analizy oraz interpretacji dzieł literackich, orientować się w historii Polski,
znać podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1945-1989. PKO_K1_W03, PKO_K1_W06

W2 europejskie i światowe konteksty zjawisk należących do literatury i kultury
polskiej okresu 1945-1989.

PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych metod teksty
literackie, umieścić je w kontekście historycznoliterackim, kulturowym
i biograficznym.

PKO_K1_U01, PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury narodowej. PKO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Poezja polska w okresie 1945 - 1989 (wybrane zjawiska) W1, U1, K1

2. Proza polska w okresie 1945 - 1989 (wybrane zjawiska) W1, W2, U1, K1

3. Eseistyka i krytyka polska w okresie 1945 - 1989 (wybrane zjawiska) W1, W2, U1, K1

4. Dramat polski w okresie 1945 - 1989 (wybrane zjawiska) W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, esej frekwencja, praca pisemna

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę frekwencja, sprawdzian

Bilans punktów ECTS

Semestr 4
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

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

ćwiczenia 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

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę esej

W1 x x x

W2 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia filozofii-ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Historia filozofii-ćwiczenia

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4, Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie podstawowe problemy filozofii poszczególnych epok i okresów,
zna ich najważniejszych przedstawicieli, rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji
w ramach danej epoki, ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji filozofii.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W05

W2 absolwent zna i rozumie kulturę duchową i materialną oraz myśl filozoficzną
poszczególnych epok

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych metod
różnojęzyczne teksty literackie, umieścić je w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuk

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02

U2 absolwent potrafi opisać tematykę i główne idee filozofii od średniowiecza
po współczesność, a także jej powiązania z kulturą

PKO_K1_U06,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do określenia zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności
filozoficznych oraz komparatystycznych, rozumie potrzebę stałego jej uzupełniania
i rozwijania

PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05
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K2
absolwent jest gotów do określenia znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk filozoficznych, społecznych, artystycznych
i kulturalnych

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. ontologia - od antyku po współczesność analiza wybranych ontologicznych zagadnień W1, U2, K1

2. Filozofia człowieka. W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Koncepcje wartości na przestrzeni dziejów. W2, U1, K2

4. Koncepcje poznania, człowiek a świat. W1, U2, K1

5. Filozofia społeczna, człowiek jako istota polityczna. W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, debaty

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie ustne Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

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 ustne

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia filozofii

Nazwa przedmiotu
Historia filozofii

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami, pojęciami i koncepcjami filozofii. Kurs ma
na celu wprowadzenie do filozofii jak i zachęcenie studentów do samodzielnego, krytycznego myślenia, oraz
rozwijania filozoficznego myślenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
k_W07 zna i rozumie powiązania literatury polskiej od z kulturą duchową
i materialną poszczególnych epok w odniesieniu do koncepcji filozoficznych. Zna
i rozumie poszczególne filozoficzne koncepcje i teorie. (H1A_W04, H1A_W05

PKO_K1_W01, PKO_K1_W03,
PKO_K1_W05, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

W2
k_WO8 ma elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w kulturze
nowożytnej polskiej i europejskiej w odniesieniu do filozofii. Zna filozofię antyku
i średniowiecza (H1A_W03, H1A_W05)

PKO_K1_W01, PKO_K1_W05,
PKO_K1_W06, PKO_K1_W10

W3
kW_12, ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji między literaturą
a malarstwem, sztukami wizualnymi oraz między literaturą a muzyką i filozofią
(H1A_W05)

PKO_K1_W01, PKO_K1_W03,
PKO_K1_W06, PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
k_U01 potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór filozoficzny,
umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym;
umie odnieść tekst filozoficzny do innego dzieła sztuki i literatury. (H1A_U01,
H1A_U03, H1A_U05)

PKO_K1_U01, PKO_K1_U04,
PKO_K1_U09, PKO_K1_U11

U2 kU_11 wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami
literackimi a filozoficznymi i plastycznymi (H1A_U05 )

PKO_K1_U01, PKO_K1_U04,
PKO_K1_U08, PKO_K1_U09,
PKO_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
k_K05 ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, artystycznych
i kulturalnych (H1A_K01, H1A_K04, H1A_K05)

PKO_K1_K02, PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do filozofii prezentacja podstawowych nurtów filozofii W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Analiza filozofii Starożytnej - ontologia, metafizyka W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Pokazanie problemu etyki - podstawowe nurty i zagadnienia. W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Analiza filozofii nowożytnej - główne nurty i zagadnienia W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Filozofia społeczna - cele i podstawowe pojęcia. W3, U2, K1

6. Filozofia człowieka - analiza koncepcji i ich zmian w filozofii. W2, U1, K1

7. Główne nurty i zagadnienia filozofii współczesnej, W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

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
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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

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ochrona własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
celem wykładanego przedmiotu jest uświadomienie studentom istoty i znaczenia własności intelektualnej
w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy, wskazanie podstawowych zasad związanych z prezentowaną
dziedziną, reguł odnoszących się do ochrony dóbr niematerialnych w szczególności w zakresie prawa autorskiego
oraz konsekwencji związanych z naruszeniem praw wyłącznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa
autorskiego, rozumie istotę ochrony własności intelektualnej, rozróżnia dobra materialne od dóbr
niematerialnych, zna charakter i właściwości praw przyznawanych twórcom, zna zasady
korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz istotę i przypadki dozwolonego
korzystania z utworów, zna zasady i konsekwencje odnoszące się do naruszenia autorskich praw
majątkowych i osobistych

PKO_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wskazać przykłady chronionych dóbr niematerialnych, określić zakres ochrony przewidzianej
w obszarze własności intelektualnej, scharakteryzować prawa majątkowe i osobiste, wymienić
zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku oraz wskazać jego rodzaje
i przykłady, wskazać konsekwencje popełnienia plagiatu, weryfikować aktualny stan prawny
w zakresie własności intelektualnej

PKO_K1_U10,
PKO_K1_U11
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do przestrzegania podstawowych zasad związanych z ochroną własności intelektualnej
w szczególności praw autorskich, upowszechniania wiedzy w tym zakresie w społeczeństwie oraz
zwracania uwagi na różnorodne formy ich naruszania

PKO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe pojęcia z zakresu własności
intelektualnej, w tym prawa autorskiego, wskazana jest rola i znaczenie ochrony
własności intelektualnej; przedstawiane są podstawowe reguły i instytucje w obszarze
prawa autorskiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne uzyskanie 7 pkt/ 12

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 10

analiza aktów normatywnych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* 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



Sylabusy 142 / 161

Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura pozytywizmu-wykład

Nazwa przedmiotu
Literatura pozytywizmu-wykład

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa. Zapoznanie studentów
z najważniejszymi zjawiskami i problemami historii literatury polskiej lat 1864-1890 w kontekście dziejów
literatury europejskiej i szeroko pojętej kultury tego czasu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze zjawiska i problemy historii literatury polskiej lat 1864-1890
w kontekście dziejów literatury europejskiej i szeroko pojętej kultury tego czasu.

PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zinterpretować utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograficznym.

PKO_K1_U01, PKO_K1_U02,
PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla
kultury narodowej i regionalnej, potrafi docenić literaturę ojczystą i kulturę
własnego kraju w porównaniu z literaturami obcymi.

PKO_K1_K01

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Granice czasowe kultury i literatury okresu pozytywizmu. W1, U1

2. Kryzys historycznego kształtu polskiego romantyzmu. Formy istnienia romantyzmu
w okresie pozytywizmu. Pozytywiści wobec tradycji romantycznej. W1, U1, K1

3. Instytucje życia kulturalnego okresu: publiczność literacka, czasopisma, cenzura. W1, U1, K1

4. Światopogląd polskiego pozytywizmu i jego przemiany. W1, U1

5. Publicystyka epoki postyczniowej. W1, U1

6. Program literatury tendencyjnej i jego realizacja. Poetyka powieści tendencyjnej. W1, U1

7. Program literatury dojrzałego realizmu. Poetyka powieści realistycznej. Główni
powieściopisarze epoki. W1, U1

8. Początki polskiego naturalizmu. Proza naturalistyczna. W1, U1

9. Powieść historyczna epoki pozytywizmu. W1, U1, K1

10. Powieści o bezdogmatowcach i melancholikach W1, U1

11. Poezja epoki pozytywizmu. Poeci “czasów niepoetyckich”. W1, U1

12. Dramat 2 poł. XIX w. i jego główni przedstawiciele. W1, U1

13. Krytyka pozytywistyczna. W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzam
in
pisem
ny /
ustny

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładu jest systematyczna na nim obecność. Od
przystępujących do egzaminu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń z "Literatury
pozytywizmu", znajomość treści podręczników i wybranych opracowań oraz tekstów
umieszczonych na liście lektur obowiązkowych I dodatkowych (we wskazanym
zakresie). Oczekiwana jest także znajomość treści wykładu. Na egzaminie sprawdzane
jest: a. opanowanie wiedzy o literaturze pozytywizmu na poziomie wskazywanym
przez listę lektur; b. umiejętność praktycznego wykorzystania tej wiedzy, ujawniana w
analizie konkretnych tekstów; c. stopień opanowania języka historii literatury, tzn.
zbioru kategorii pozwalających opisywać zarówno poszczególne dzieła, jak zjawiska
takie jak prąd, styl, konwencja, poetyka.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura pozytywizmu-ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Literatura pozytywizmu-ćwiczenia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem wstępnym przystąpienia do kursu literatury pozytywizmu i Młodej jest znajomość literatury poprzednich epok
(szczególnie romantyzmu). Oczekiwana jest także ogólna wiedza o historii II połowy XIX w. i początku wieku XX oraz wiedza
o sztuce tamtych czasów. W trakcie trwania kursu wymagane jest przygotowanie do każdych ćwiczeń (zwłaszcza: dobra
znajomość tekstów, będących przedmiotem analizy).

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa. Zapoznanie studentów
z najważniejszymi zjawiskami i problemami historii literatury polskiej lat 1864-1890 w kontekście dziejów
literatury europejskiej i szeroko pojętej kultury tego czasu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze zjawiska i problemy historii literatury polskiej lat 1864-1890
w kontekście dziejów literatury europejskiej i szeroko pojętej kultury tego czasu.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zinterpretować utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograficznym.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
wypowiadania się, wygłoszenia referatu oraz samodzielnego i rzetelnego napisania
pracy zaliczeniowej. Absolwent jest gotów do określenia znaczenia literatury i języka
polskiego dla kultury narodowej i regionalnej, potrafi docenić literaturę ojczystą
i kulturę własnego kraju w porównaniu z literaturami obcymi

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie ćwiczeń prowadzący zajęcia ukazuje najważniejsze zjawiska i problemy
epoki pozytywizmu na wybranych przykładach. Prowadzący informuje uczestników
grupy ćwiczeniowej o wybranych przez niego do bardziej szczegółowego omówienia
treściach programowych (patrz: sylabus wykładu z Literatury pozytywizmu). Ze spisu
lektur wybrane zostają utwory do omówienia w formie konwersatorium lub wykładu
z elementami konwersatorium.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zalicze
nie na
ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie
nieobecności), skupianie uwagi na omawianych treściach. Aktywny udział studenta w
dyskusji, gotowość odpowiadania na zadawane przez prowadzącego pytania lub
wygłoszenie referatu będzie przesłanką do bardzo dobrej oceny pracy studenta na
ćwiczeniach. W celu zróżnicowania ocen zaliczeniowych prowadzący może
przeprowadzić sprawdzian zaliczeniowy, a także przydzielić referaty oraz tematy prac
zaliczeniowych. Zaliczenie ćwiczeń jest równoznaczne z dopuszczeniem do egzaminu.
Praca własna i stopień opanowania treści programowych (wykład i ćwiczenia) zostanie
w pełni oceniony podczas przewidzianego egzaminu.

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 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

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Komparatystyczne seminarium
licencjackie

Nazwa przedmiotu
Komparatystyczne seminarium licencjackie

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyfice przedmiotowej
i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego.

C2 Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów literackich z zastosowaniem różnych metod,
zwłaszcza wymagających odniesienia do innego dzieła sztuki.

C3 Celem zajęć jest kształcenie umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień
pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich, polskich i obcych,
w tym wybrane metody komparatystyczne PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zanalizować i zinterpretować teksty literatury polskiej i wybranych literatur
obcojęzycznych, stosując wobec nich odpowiednio dobrane metody komparatystyczne

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U10

U2
przygotować i zaprezentować wypowiedzi ustne i pisemne o zróżnicowanych funkcjach
naukowych, a pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje rozprawę naukową
opartą na samodzielnie przeprowadzonych badaniach

PKO_K1_U03,
PKO_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotowy do podtrzymywania dialogu międzykulturowego i społecznego,
świadomie angażuje się w wymianę literacką, artystyczną i kulturową PKO_K1_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komparatystyczne seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy na temat metod
i strategii analizy i interpretacji dzieł literackich – polskich i obcych – we wzajemnych
relacjach oraz w relacjach z innymi dziedzinami sztuki (literaturą, malarstwem).
Zajęcia kształtują umiejętności formułowania i opisywania problemów badawczych.
Poszerzają rozumienie roli kontekstu historycznoliterackiego, kulturowego
i biograficznego w badaniach literackich, a także pozwalają lepiej zaakcentować
specyfikę przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa porównawczego. Każda
z grup zajęciowych koncentruje realizowany w danym roku akademickim
komparatystyczny projekt badawczy na temacie związanym z jedną z perspektyw
literaturoznawstwa porównawczego. Uczestnicy zajęć opracowują wybrane aspekty
tego tematu, biorą udział w dyskusjach i zapoznają się z literaturą przedmiotową.

W1, U2, K1

2.

W ramach komparatystycznego seminarium licencjackiego studenci zapoznają się
ze sposobami i zasadami przygotowania oraz ćwiczą przedstawianie różnego rodzaju
wystąpień pisemnych i ustnych (referaty, fragmenty rozprawy naukowej). Efektem
końcowym uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie rozprawy naukowej - pracy
licencjackiej. Jej temat i treść odpowiadają grupie treści kierunkowych, właściwych dla
efektów uczenia się kierunku. Student samodzielnie, ale w porozumieniu z opiekunem
naukowym seminarium, wybiera temat i doprecyzowuje go, a następnie opracowuje,
dobierając odpowiednią bibliografię i we właściwy sposób, zgodny ze standardami
pracy naukowej, z niej korzystając.

U1, U2, K1

3.

Komparatystyczne seminarium licencjackie [Grupa 1], prowadzący dr hab. Paweł
Bukowiec Literatura nie jest tylko sztuką. Warto dostrzec w niej także potężne (co
prawda współcześnie słabnące) narzędzie polityczne, wykorzystywane do walki
o władzę – o „rząd dusz” i o rząd ciał. Nie chodzi wyłącznie o propagandę, czyli
realizowanie przez pisarzy zadań wprost wyznaczonych przez rządzących – choć
i takie teksty będziemy w czasie seminarium czytać. Chodzi przede wszystkim
o sytuacje, w których tekst literacki „może skrycie lub otwarcie naruszać czyjąś
swobodę myśli”, „wiążąc się z szerszymi strukturami społecznymi” (S. Greenblatt).

W1, U1, U2, K1
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4.

Komparatystyczne seminarium licencjackie [Grupa 2], prowadzący dr Jakub Czernik W
trakcie seminarium będziemy zajmować się złożonością relacji między światem ludzi
a światem natury. Podstawą naszych rozważań będą teksty literackie (i inne zjawiska
kulturowe) od wieku XVIII po literaturę najnowszą. Natura bywa w nich przedstawiana
jako naturalna przestrzeń optymalnego rozwoju jednostki ludzkiej (romantyczne
koncepcje poety, amerykański transcendentalizm), ale też jako nieujarzmiona siła
stanowiąca dla człowieka zagrożenie, wymagająca uporządkowania i ucywilizowania
(zarówno koncepcje oświeceniowe, jak i założenia europejskiego kolonializmu w XIX
wieku). Człowiek jawi się jako jednostka, która powinna żyć w ścisłym związku
z przyrodą (Rousseau, Thoreau), ale też jako jednostka wyrwana ze świata natury
(zwł. w wieku XX). Będą nas też interesowały wzajemne relacje między światem
kultury a światem natury i badaniami nad nią, od wieku XIX (Darwin), po XXI (ekocyd
i zmiany klimatyczne, ekopoetyka i environmental studies).

W1, U1, U2, K1

5.

Komparatystyczne seminarium licencjackie [Grupa 3], prowadząca dr hab. Małgorzata
Sokalska Tematem badań w ramach seminarium licencjackiego "U granic literatury
i muzyki" będą zjawiska związane z przekraczaniem granic integralności sztuk –
literatury i muzyki – w miejscach, w których podejmują one twórczy dialog z tą drugą
i wykraczają poza własną prymarną materię artystyczną. Próba usystematyzowania
wiedzy o badaniach literacko-muzycznych posłuży za punkt wyjścia dla namysłu nad
funkcjonowaniem gatunków synkretycznych oraz przeglądu form intermedialnych,
zarówno tych historycznych, jak i właściwych kulturze najnowszej.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Przygotowanie referatu, aktywny udział w zajęciach, opracowanie
konspektu pracy licencjackiej

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Aktywny udział w zajęciach, bieżąca ocena postępów nad pracą
dyplomową, referat

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

ćwiczenia 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie referatu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
190

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

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

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie pracy dyplomowej 160

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
225

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

U2 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura Młodej Polski-wykład

Nazwa przedmiotu
Literatura Młodej Polski-wykład

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. Zapoznanie studentów z najważniejszymi
zjawiskami literatury polskiej lat 1890-1918 w kontekście dziejów modernistycznej literatury europejskiej
i początków nowoczesności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze zjawiska literatury polskiej lat 1890-1918 w kontekście dziejów
modernistycznej literatury europejskiej i początków nowoczesności.

PKO_K1_W01, PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zinterpretować utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograficznym. PKO_K1_U01, PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotowy, by zrozumieć i docenić znaczenie tradycji kultury
i literatury polskiej przełomu wieków w kontekście dziedzictwa kultury
europejskiej

PKO_K1_K01, PKO_K1_K05
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Granice czasowe Młodej Polski (i trudności z ich wskazaniem). Całościowe ujęcia
epoki. Młoda Polska a modernizm. Młoda Polska w Warszawie, Krakowie i Lwowie.
Trzy pokolenia młodopolskie.

W1, U1, K1

2. Życie literackie okresu Młodej Polski: publiczność, czasopisma, wydawnictwa. W1, U1, K1

3. Programy i dyskusje literackie 1890-1905. W1, U1

4. Światopogląd dekadencki i jego oddziaływanie na literaturę. W1, U1

5.
Główne kierunki literackie epoki i ich obecność praktyce poetyckiej epoki. Estetyka
symbolizmu; jej części składowe i oddziaływanie. Praktyka symbolistyczna w poezji.
Parnasizm, impresjonizm, ekspresjonizm.

W1, U1

6.
Sytuacja powieści w literaturze Młodej Polski. Poetyka i estetyka powieści
młodopolskiej. Główni prozaicy epoki: nurt kontynuacji prozy realistyczno-
naturalistycznej, nurt centralny, nurt prozy nowatorskiej.

W1, U1

7. Dramat młodopolski i jego odmiany: realistyczno-naturalistyczna i poetycka.
Symbolizm w dramacie. W1, U1

8. Krytyka młodopolska. W1, U1

9. Nowe zjawiska i prądy w okresie poprzedzającym I wojnę światową. W1, U1, K1

10. Trwanie młodopolskich wzorów w literaturze dwudziestolecia. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie,
egzamin
pisemny /
ustny

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładu jest systematyczna na nim obecność.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w poszczególnych zajęciach i
napisanie pracy rocznej na zaproponowany przez prowadzącego (bądź wybrany
samodzielnie) temat dotyczący literatury Młodej Polski lub literatury
pozytywizmu (jeśli stosowna praca nie została dostarczona w semestrze
zimowym na zajęciach z Literatury pozytywizmu).

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
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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

zaliczenie egzamin pisemny / ustny

W1 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura Młodej Polski-ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Literatura Młodej Polski-ćwiczenia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem wstępnym przystąpienia do kursu literatury Młodej Polski jest znajomość literatury poprzednich epok
(romantyzmu i pozytywizmu). Oczekiwana jest także ogólna wiedza o historii 2 połowy XIX w. i początku wieku XX oraz
wiedza o sztuce tamtych czasów. W trakcie trwania kursu wymagane jest przygotowanie do każdych ćwiczeń (zwłaszcza:
dobra znajomość tekstów, będących przedmiotem analizy).

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. Zapoznanie studentów z najważniejszymi
zjawiskami literatury polskiej lat 1890-1918 w kontekście dziejów modernistycznej literatury europejskiej
i początków nowoczesności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze zjawiska literatury polskiej lat 1890-1918 w kontekście dziejów
modernistycznej literatury europejskiej i początków nowoczesności.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zinterpretować utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograficznym.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
wypowiadania się, wygłoszenia referatu oraz samodzielnego i rzetelnego napisania
pracy zaliczeniowej. Absolwent jest gotów do określenia znaczenia literatury i języka
polskiego dla kultury narodowej i regionalnej, potrafi docenić literaturę ojczystą
i kulturę własnego kraju w porównaniu z literaturami obcymi.

PKO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie ćwiczeń prowadzący zajęcia ukazuje najważniejsze zjawiska i problemy
epoki Młodej Polski na wybranych przykładach. Prowadzący informuje uczestników
grupy ćwiczeniowej o wybranych przez niego do bardziej szczegółowego omówienia
treściach programowych (patrz: sylabus wykładu z Literatury Młodej Polski). Ze spisu
lektur wybrane zostają utwory do omówienia w formie konwersatorium lub wykładu
z elementami konwersatorium.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zalic
zenie
na
ocen
ę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie
nieobecności), skupianie uwagi na omawianych treściach. Warunkiem zaliczenia
ćwiczeń jest napisanie pracy rocznej na zaproponowany przez prowadzącego (bądź
wybrany samodzielnie) temat dotyczący literatury Młodej Polski lub literatury
pozytywizmu (jeśli stosowna praca nie została dostarczona w semestrze zimowym na
zajęciach z Literatury pozytywizmu). Aktywny udział studenta w dyskusji, gotowość
odpowiadania na zadawane przez prowadzącego pytania lub wygłoszenie referatu
będzie przesłanką do bardzo dobrej oceny pracy studenta na ćwiczeniach. W celu
zróżnicowania ocen zaliczeniowych prowadzący może przeprowadzić sprawdzian
zaliczeniowy, a także przydzielić referaty oraz tematy prac zaliczeniowych. Zaliczenie
ćwiczeń jest równoznaczne z dopuszczeniem do egzaminu. Praca własna i stopień
opanowania treści programowych (wykład i ćwiczenia) zostanie w pełni oceniony
podczas przewidzianego egzaminu.

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie pracy semestralnej 10

przygotowanie do egzaminu 30
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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

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyki

Nazwa przedmiotu
Praktyki

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kształtowanie świadomości znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych poprzez aktywne uczestnictwo w działalności wybranej
instytucji kultury, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności.

C2
Rozumienie idei wielokulturowości pozwalającej pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego oraz
podejmowanie takiej aktywności w ramach funkcjonowania określonej instytucji kultury w celu rozwijania
kompetencji interpersonalnych i społecznych.

C3 Pokazanie roli literatury i kultury w integracji społecznej na przykładzie działalności danej instytucji kultury oraz
umożliwienie weryfikacji w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla istniejących zjawisk społecznych
i kulturowych, zwłaszcza znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji
i przekazu wartości oraz tworzywa artystycznego oraz funkcjonowanie mechanizmów
retorycznych i strategii komunikacyjnych w wystąpieniach publicznych oraz kontaktach
interpersonalnych.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03,
PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07
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W2
wzajemne powiązania między różnymi zjawiskami kulturowymi, przede wszystkim
złożoność współczesnej kultury i życia społecznego, której przejawem jest istnienie
różnorodnych ośrodków życia kulturalnego i artystycznego; rozumie specyfikę ich
działalności w kontekście uwarunkowań instytucjonalnych oraz potrzeb społecznych.

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07,
PKO_K1_W08,
PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

W3 zjawiska polskiej literatury współczesnej, czołowych jej przedstawicieli oraz ich
twórczość, a także najważniejsze instytucje kultury oraz ich specyfikę.

PKO_K1_W03,
PKO_K1_W06

W4
potrzebę ochrony własności intelektualnej w kontekście ekonomicznych zasad
funkcjonowania kultury w świecie społecznym; zna podstawowe pojęcia z zakresu
prawa autorskiego.

PKO_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
aktywnie uczestniczyć we współczesnym życiu kulturalnym, włączając się w działalność
wybranej przez siebie instytucji kultury i wykorzystując wiedzę, kompetencje oraz
umiejętności nabyte podczas studiów.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U07,
PKO_K1_U08

U2
wykorzystać na potrzeby działalności instytucji kultury różnogatunkowe wypowiedzi
pisemne i ustne na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym
ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej
skuteczności.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
aktywnego współuczestniczenia w procesie integracji społecznej poprzez działanie
w ramach wybranej instytucji kultury oraz przygotowywanie się do pełnienia
określonych ról zawodowych.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K05

K2
podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu międzykulturowego i społecznego
z perspektywy uczestnika kultury polskiej, kształtowania postawy szacunku dla
różnorodności i odmienności kulturowej w ramach odbywanych praktyk w wybranej
instytucji kultury, a także w swojej przyszłej działalności zawodowej.

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

K3
samodzielnego planowania i realizowania procesu uczenia się przez całe życie,
korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy naukowej, kulturotwórczej, organizacyjnej
i popularyzatorskiej, dostrzegania konieczności jej uzupełniania i rozwijania
w kontekście zawodowym.

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyki w instytucjach kultury umożliwiają weryfikację dotychczas zdobytej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych na otwartym rynku pracy. Pozwalają zdobyć
pierwsze doświadczenia zawodowe, a możliwość ich realizacji w różnych ośrodkach
umożliwia wypróbowanie rozmaitych możliwości przed ostatecznym wyborem miejsca
zatrudnienia już po studiach. Miejscem odbywania praktyk są renomowane instytucje
kultury w całej Polsce, a zwłaszcza w Krakowie; po uprzedniej konsultacji istnieje
również możliwość ich realizacji poza granicami kraju.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3
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2.

Aktywna i wieloletnia współpraca z programem Narodowego Centrum Kultury "Kadry
Kultury - Praktykuj w kulturze" umożliwia studentom decydującym się na rekrutację
do tego projektu udział w prestiżowych praktyk oraz uzyskanie w wyniku ich realizacji
dodatkowych szkoleń i profesjonalnej dokumentacji (wraz z rekomendacjami).
Uczestnictwo w pełnym procesie rekrutacyjnym (przygotowanie dokumentacji,
wstępna selekcja, spotkanie rekrutacyjne i podpisanie umowy z instytucją oferującą
praktyki) pozwala też na zdobycie nowych doświadczeń, ważnych w kontekście
funkcjonowania rynku pracy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

3.

Praktyki pozwalają na rozwijanie umiejętności planowania i organizacji pracy (w tym
pracy zespołowej), wypróbowanie swojej wiedzy i umiejętności w realizacji
konkretnych działań wybranej instytucji kultury oraz zdobycie nowych kompetencji
ściśle związanych z wyzwaniami rynku pracy, stanowiąc bezpośrednie przygotowanie
do przyszłej działalności zawodowej.

W2, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Aktywny udział w projektach realizowanych w ramach wybranej instytucji kultury (jednej lub kilku).

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczen
ie

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie dwóch dokumentów: zaświadczenia
(wystawianego przez daną instytucję kultury) oraz sprawozdania (przygotowywanego
przez studenta, a obejmującego krótki opis działań i obowiązków; pod
sprawozdaniem wymagany jest podpis opiekuna praktyki). Jeśli student realizował
praktykę w kilku instytucjach, należy przygotować komplet dokumentów dla każdego
z tych miejsc.

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 150

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
150

* 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

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x




